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 םילה ת
 אי

 רימאזמ באתכ
 ינעי

 הדי הוז

 ןושאר רפס

 א רומזמ

 א הורנ ןארירש תרושמב הכ יסכ לאחב אשוכ

 דַתסיא הנ ןאראכ האנג ָהארבו

 : דַנישֶנ הָנ ןאגדננכ אזְהְתְסַא סלֶגמ רדו

 ב תסא דנואדכ תעירש רד וא ָתַבְגַר הכלב

 : דנכימ רכַּפַה וא תעירש רד בשו זורו

 ג דָהאּוָכ בָא יאה רה ָךזנ הדנאשנ יתָכְרר לֶּתֶמ ספ
 דוב

 דַהרימ שַמָסומ רד אר דוכ ַהוימ הכ

 רדרגימנ הָדְרֹמֹופ שגרבו

 : דוב דַהאוָּכ םאָננַא ךינ דנכימ הָגנָארהו

 ד דנתסינ ןינֶג ןארירש

 הדנכארפ ארנָא דאב הכ רנהאכ לָּתְמ הכלב
 | : דנכימ
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 ב | א רימאזמ באתכ ב

 דאתסיא דנַהאֹוָכנ ירואד רד ןארירש בבס ןיזא ה

 : ןאלראע תעאמג רד ןאראכ האנג הנו

 דנאדימ אר ןאלדאע קירט רנוארכ אריז ו

 ; דש רַהאוָב ךאלָה ןאראכ האנג קרט ילו

 ב המ

 דנא הדומנ שרוש אה תמא ארֶנ א

 : דְנֹנכימ רֹכֿפַה לטאב רד אוטו
 פה אב ןארורסו דנזיכימ רב ןימז ןאהאשדאפ ב

 דנַא הרומנ תַרְושַמ

 : וא ַחיִשָמ ָךְצְבּו דנוארכ ָךַצְב

 םילסנב אר ןאשיא יאה דָנֵב הב ג
 : םיזאדָניִב דוכ זא אר ןאשיא יאה ריִגנװ

 רדְנכימ תסא התסשנ אה ןאמסַא רב הכ וא ד

 : דנכימ 'אוהַתְסַא ןאשיא רב דנואדכ

 דרכ דהאוֿכ םלָכַת ןאשידב דוכ םשב רד האננָא ה
 : תֶכאכ דהאוָכ התּֿפְׁשַא אר ןאשיא שיוכ בַצֹגבו

 םא הדרכ בצנ אר דֹוכ האשדאפ ןמו ו

 : ןֹוִצ דֹוכ סדקמ ָהּוכ רב

 תסא התֿפנ ןמב דנואדכ םנכימ םאלָעא אר ןאמרֿפ ז
 : םדרכ דילות ארת זורמא יתסה ןמ ךפפ ות
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 ג ( ב רימאומ באתכ

 ח ות תארימב אר אה תַמאו ןכ תסאוָכ רד ןמ זא

 - דאד םהאוכ
 : דיאדרנ םַהאֹוָכ ות ָךְלַמ אר ןימז יאצקַא

 ט תָסַבש יהאוָכ ןינַהֲא יאצעב אר ןאשיא

 : דומנ יהאוֿכ דרוכ אר אהנָא רגהתוכ ַהוכ לּתמ
 \ רינכ םֶרַֿפ ןאהאשדאפ יא אלא
 : דידרג הָבָנִתִמ ןאהְנ ןארואד יִא
 אי דינכ תדאבַע סְרַת אב אר דנואדכ

 ; רייאמנ ידאש זרל אבו
 בי דש ךאנְבַצַנ אדאבמ דיסובב אר ספ
 ריוש ךאלה קירט ואו
 דושימ התֿכורֿפַא יכַדְנַאב וא ָבַצג אריז

 : דנראד לֹֹּנַת וא רב הכ ינאנַא 'המַה לאחב אשוב

 ב רומזמ
 דִוָד רומזמ

 דוב רספ זא הכ יתקו

 ,דרכ רארֿפ םֹולָשְבַא

 א דנַא הרש ראיסב הָנ םנאנַמְׁשד דנואדכ "יא

 5 : דנזיכימ רב ןמ צב יראָיְסַב

 ב דניוגימ ןמ ןאָג יארְב יראָיְסְב
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 ד ( ג רימאומ באתכ

 תסינ יצאלכ ארכ רד וא תהנב

 : הלס
 יתפה רפפ ןמ ְךְרנאדְרַג רנואדכ 'יא ות ןכיל ג

 :ןמ ךס 'ַהדְנוארֿפו ןמ לאלנ
 םנאוכימ דנוארכ רֶזַנ דֹוכ זאָוָאב ד

 דיאמנימ תבאגא דֹוכ סדקמ ַהוכ וא ארמו
 : הלס

 םרש ראדיבו םתּפַר באוָכב הדיבסֹכ ןמ אמַאו ה
 : דהדימ תִיֹוכַת אֹרַמ דנואדכ אריז

 קּולבמ יאה רורכ זא דיסְרַת םהאונ ו

 : דנַא הסב ףצ ןמ ךרגאדרג הכ

 ןאהַרְב ארמ ןמ יאככ יא, ןלבהכ דנוארב "א ז

 ידז םנאנמשד 'הַמַה ָךאסְכְר רב אריז

 : יתסכש אר ןארירש יאה ןאדְנד

 תסא דנואדכ ןָאזא תאָגנ ח

 :הלפ רַׁשאבימ ות םֹוק רב ות תב

 רי הובומ
 .רב ןאיננמ ראלאס יארב
 דָוָד ָרּומְזִמ ראתוא תאוד

 באָגְתְסמ ארמ םנאוָבב ןוָנ ןמ תלאדע יאדכ יִא | א
 אמְרֿפ



 ד  רימאזמ באתכ

 ידאד תַעְסו ארמ יגְנִת רד

 : ןנָשָב ארמ יאעד הדומרפ םַרָכ ןמ רב

 כ דהאוַכ ראע ןמ לאלְג יכב את ןאפנא ןאדנזרפ יא

 < דוב

 דיהאוכ אר ורד התשאד תסוד אר תלאטבו

 דיבלט

 : הלס
 גיאֹרְב אר חלאצ ָךְרַמ דנואדכ הכ דינאדב אמא

 תסא הדרכ באכְתְנִא רוב
 : דינש דהאוָכ דנואדכ םנאוָכב ארוא ןוג

 דיזרומ האנגו דיריג םשכ

 שומאפו דינכ רפּפַת דוכ יאה רתסב רב אהלד רד

 | דישאב

 : הלס
 ה דינארדגב אר תלאדע יאה ינאברק

 | : דייאמנ לכנת דנוארכ רבו

 ו  ..דואמנ ןאפחַא אמב הכ תסיכ דנַוגימ יראָיְסְב

 רב אמ רב אר שיוָּכ ַהַרָהְנ ָךונ דנואדכ "א
 ו : זארֿפַא

 ו יהדרוָא דירַפ ןמ לד רד ינאמדאש



 ה , ד  רימאזמ באתכ
 ןוזפא .ןאשיא 'הרישו הָלֹנ הכ יתקו זא רתשיב

 : דידרג

 םורימ םה .באוָבבו םָבְסַכ ימ יתמאלסב ה
 ןאנימטַא רד ארמ דנואדכ יא טקפ ות הכ אריז

 : יזאסימ ןכאס

 ה הומו

 רב ןאָיָנמ ראלאס יארב

 ךומְזמ * הַכֿפַנ תאָור
 דִוָד

 הדב שוג ןמ ןאננסב דנואדכ "א | א
 :אמרֿפ למַאת ןמ ָךּכַּפַת רד

 ןכ הָנֹוַת םדאירֿפ ןאוָאב ןמ יאדכו האשְךאפ יא ב

 : םנכימ אעד ות ךזנ הכ אריז

 דינש יהאוַכ ארמ ןאָוָא ןאהאג חְבצ דנואדכ יא ג

 התסארָא ות ָךַנ (אר דוכ יאעד) ןאדארמאב

 : םשַכיִמ ראטתַנָאו םנכימ

 ישאב בנאר תרארשב הכ יתסינ ייאדכ ות אריז ד

 : דש דהאוכנ ןכאס ות ךזנ ראכ האנגו

 דאתסיא דנהאוָכנ ות ָךַמנ רד ןארֶּבַכְתִמ ה

 : ינכימ תַרַפִנ ןאגדְננכ תָלאטְב המה זא

 תכאס יהאוכ ךאלַה אר ןאוג גורד ו
6 



 ה  רימאזמ באתכ

 : דראדימ הּורְכַמ אר רנ הליחו ינוכ ץיבש רנואדפ

 ז לבאד תַא הנאכב ות תַמְחַכ ָתְרַתַכ זא ןמ אמא
 דש םהאוכ

 םהאוָכ תדאבע ות סדק לכיַה וסב ות סְרַת זַאו

 : דומנ

 ה דֹוכ תלאדעב ארמ םנאנמשד בבסב רנוארכ יא
 אמנ תִיאדַה

 :ןאדרג תסאר ןמ יור שיפ אר דֹוכ הארו

 מ תסינ יתסאר ןאשיא ןאבז רד אריז

 תסא תרארש ץֶחַמ ןאשיא ןטאב

 תסא הָדאשג רָבק ןאשיא יולנ

 : דנהדימ אֹלָנ אר דוכ יאה ןאבז

 י תרושמ בבסב את זאפ םוָלמ אר ןאשיא אד יֵא

 רְנַתֿפיִב דוכ יאה

 זאדנא רוד אר ןאשיא ןאשיא יאיאטכ תרתככי

 : דנַא הדרכ הָנְתַפ ות רב הכ אוז

 אי דרכ דנַהאֹוָכ ידאש תַנאַלַּכתמ 'המהו

 דומנ דנָהאוָכ םנַרַת דַבָאָב אתו
 הכ ינאנָאו יתסה ות ןאשיא 'ֶאְנְלַמ הכ אריז

 דנַהאוֿכ דנו ות רד דנראדימ תפוד ארת סא

 : דומנ



 ו , ח רימאומ באתכ
 תַכַב אר .לדאע ַךְרַמ .דנוארכ יַא ות ארז כ

 דאר יהאוָכ

 : דומנ יהאוָֿכ הטאחַא רפס לֵתַמ ידְנֹמאצַרְב ארוא

 ו רומזמ

 ַתאָוֹד רב ןאָיְננמ ךאלאס יארב

 רומזמ ינאמַת רב ראתוא
 דִוָד

 אמנמ ךיבות רוכ ְבַצֹנ רד ארמ דנואדכ יא א

 : ןכמ ביראת שיוכ םשכ רד ארמו

 1 \ הררמזפ הכ אריז אמרפ םֶרָכ ןמ רב דנואדכ יִא ב

 .ןאוֿתסא הכ אריז הד אפש ארמ דנואדכ יא

 : תְסבְרטצמ םיאה

 תסא ןאשירפ תּרָשב ןמ ןאָגו ג

 : יכב את דנואדכ יא ות ספ

 הָד יצאלכ אר םנאנו ןכ ענר דנואדכ יִא ד

 : שָכַב תאננ ארמ שיוכ ַתַמֲחַרב

 רשאב ימנ ות ָךָכַד תומ רד הכ אריז ה

 : דיוג רָמַח ארת הכ תסיכ הָיֹואה רד

 םא הדנאמאָו דוכ 'הלאנ זא ו
6 



 ז , ו | רימאזמ באתכ

 םנכימ קְרנ אר דוכ באוָכ ָתְכִת בש 'ימאמת

 : םזאסימ רַת אה ךֵׁשֲאְב אר שיוכ ָךתסַבו

 רש הדיהאכ הָצג וא ןמ םשְנ

 ; רירָרַג ראת םנאנַמׁשר 'המה בבסבו
 דיוש רוד ןמ זא ןאראכדב ָהַמַה יא

 :תסא הדינש ארמ 'ַהירג ןאָוָא דננאדכ אריז

 תסא הדינש ארמ ָהֲהאֹגְתְסָא דנוארכ

 : דומנ דהאוכ תבאנא ארמ יאעד דנואדכ

 רש דנַהאּוַכ ןאשירפו לגב תָּשְב םִנאנַמְׁשד 'המה
 : דידרג דנָחאּוכ לגב ןאהגאנ הדינאדרנ רב ור

 ]| :הומזמ
 דננאדכ יארב ארנָא הב דַוָד ךורט

 ןאנכס בבסב דיָיאְרַס

 יִניִמָיְְְּב שּּכ

 םרבימ האנפ ות רד ןמ יאדכ הוהי יִא

 הר תאננ ארמ םנאגְדְננכ בקאעת 'המה וא

 : ןאהָרַב

 דַרָרְב ארמ ןאָג ריש לִּתְמ וא אדאבמ
 : רשאבנ יהדְנַהד תאגנו דזאס דרכו

 םדְרַכ ארניא רַנַא ןמ יארכ הֹוהְי יִא

 : דש אדיפ ימָלט ןמ תסד רד רגַאו
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 ז  רימאזמ באתכ
 םדרַכ ידב דוכ ַשידנא רִיָכְב רנַא ד

 : םדומנ גאראָת אר דֹוכ ןמשד באשי יבו

 דנכ בקאעת אר םַנאָג ןמָשד ספ

 דזאס ראתפְרִג ארְנֲאְו

 דנכ לאמיאפ ןימזב ארמ תאָיַחו
 דזאס ןכאפ ךאכ רד אר םלאלגו
 : הלס

 בכה כ הב רוב :בצג רח הנאהכ ,.יא

 ש רנלב םנאנמְשר

 רֶמַא אר ירואד הכ יא ןש ראדיב ןמ יארֶבו

 : יהךומרפ

 רניָאיב ות ְךְרְגאדְרִג אה תַמא עַמְנִמְ

 :אמרֿפ ענר יִלָעַא םאקמב ןאשיא קופ רבו
 דומנ רהאוכ ירואד אר אה תמא דנואדכ

 ןמ רד הכ ילאמכו םַתלארַע קפאומ דנוארכ יִא
 : הדב דאד ארמ תסַא

 דוש דובאנ ןארירש 'ידב ט

 ןכ ראדיאפ אר לדאעו

 לדאע יאדכ בולקו אהְלַד 'ַהדְננכ ןאהתִמַא אריז
 : תסא
10 
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 אי ז  רימאזמ באתכ

 רשאבימ אדכ רב ןמ ָךַפָס

 : תפא הדְנָהְד תאָגנ אר ןאלד תֶסאר הכ
 . תסא לֶדאע ךואד אדב
 : רושימ ךאנַמְׁשַכ אדכ הזור רהו

 גי דהאוָכ זית אר דוכ ךישמש דנכנ תַשַג זאב רנַא

 דרכ

 : תפא הדרכ הדאמַאו הדישכ אר דוכ ןאמכ

 : התבאפ אָיַהמ אר תֹומ תאלָא וא יארבו

 : תפא הדינאררנ רו הָלְטש אר שיוכ יאה ריתו

 דו הרש ןתֶסַנָא תלאטב הב ךניא

 : תסַא הדייאז אר גורד הדידרנ הָלַמאח סֶלְבו

 ומ דומנ דֹוג ארנַאו דנכ 'הרפח

 : ראֹתַפיִב דֹוכ תֶכאַס הכ יהאָנ רדו

 זט תְׁשֹנְרַב דַהאוָכ שרס רב וא לט

 : רַמָא דַהאוָכ דורפ שקרפ רב וא םַתְסְו

 זי תֿפג םָהאוָכ דָמַח שתלאדע בפַה רַב אר דנואדכ

 : דְנאוָכ םהאוכ חיִבְסַת אר יִלאָעַת ךנוארכ םֶסאו
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 ה רימאזמ באתכ בי

 ח רומזמ

 תיִּתְּג רב ןאינגמ ךאלאס יארב

 .דִוָד רומזמ

 ות םאנ תסא דינמ הָנ אמ ךנואדכ הוי יִא | א

 ןימז ימאמַת רד

 :יהָרְראדּו אה ןאמסָא קופ אר דֹוֿכ לאלג הכ
 תנאמצכ בבסב ןאגָראוָכ רישו ןאכַרּוכ ןאבז וא ב

 ידאהנ אנב אר תל

 :ינאדרנ תָכאֹפ אר הדנַריג םאקַתְנָאְו ןמשד את

 תַשגְנַא תַעְנצ הכ םנכ האגנ ות ןאמסַאב ןוִג ג

 תסת יאה

 : יהָריִרפֶא ות הכ ינאגָראתְסו האמבו

 ירוַא דאָיְב ארוא הכ תשיג ןאסְנָא ספ ד

 : ייאמנ רקפת וא זא הכ םֶדָא יִנַבו

 יתכאס רַתָמַכ יִכדנַא ןאגתַשֶרַּפ וא ארוא ה

 : ידרארג וא ךפ רב אר םארֶכַאְו לאל גאתו
 ידומנ טלסמ תדוכ תסד יאה ראכ רב ארוא ו

 : ידאהנ "ו יאפ ריז אר זיִנ המהו

 "אעימג ןאואגו ןאדנפסוג ז

 : זינ אר אֹרְהַצ םיאהבו
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 ט ן ח  רימאזמ באתכ

 אר איִרֵד ןאיהאמו אְוַה ןאגרמ

 : דנכימ ריס אה בָא יאה האר רב הרה

 אמ רנוארכ הָוהי יִא

 : ןימז ימאמַת רד ות םאנ תסא דינמ הָג

 שט רומזמ

 ןַּנל תּומ רב ןאיָננמ ךאלאס יארב
 דִוָד רומזמ

 תֿפג םהאוַכ דָמַח לד 'ומאמתב אר דנוארכ

 : רֶרַכ םהאוָכ ןאָיְב ארת ְביאְנַע עימג

 דומנ םהאֹוָכ ךגוו ידאש ות רד

 : דיִיאְרְס םהאוָכ לאָעַּתמ יִא ארת םאנ
 דנדרַנ זאב בקעב םנאנמשד ןוג

 : רש רנהאוכ ךאלה ות רוצה וא הריזנל האגנָא

 יִדרָכ ןמ ירואדו דאד אריז

 : יהָתְסַשנ דנכַמ רב לָדאע רואד
 יהדומנ ךיבות אראה תַמא

 הַתְכאֹכ ךאלה אר ןארירשו
 : דאבָא-לא-דַבַא את יהָדְרַכ ןחמ אר ןאשיא םאנ

 יבא יאה בארַכ הרש תסינ ןאנמשר אמָאו

 רנַא הדידרג
13 
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 מ רימאומ באתב די
 אחנַא ָךְכַד .יִּתִח יהָתְכאס ןאָרִו אראה רהשו

 :רידרַג דובאנ
 ראבָא"לא"רַבַא את תסא התְסָשנ רנוארכ ןַביִל י

 התשאד אפ רב ירואד יארְב אר שיוכ תָכַתו

 : תסא
 ררכ דהאוָכ ירואד תַלאדַעְב אר ןוכסמ עבר ואו ח

 : דאד דהאֹוכ דאד יתסארב אראה תַמאו

 דוב דהאוָכ ןאנָריבוכ יארב רָנלב 'ִהעְלְק דנואדכו ט

 :יגְנַת יאה ןאמז רד דנלב 'ִהָעְלְק
 לֹּכוַת ות רב דנָפאנשימ ארת םאנ הכינאנַאו י

 תשאד דנַהאוָכ

 ךרַת זגרה אר דוכ ןאבלאט ות דנוארכ יִא אריז

 :יהָרְרכנ
 דיִיאָרְסַב תסא התסשנ ןויצ רב הכ אר דנואדכ אי

 : דייאמנ ןאלעא אה םֹוק ןאָימ רד ארוא יאה ראכ
 ןאשיא תסא ןוכ הדנריג םאקַתְנִא הכ וא אריז ב

 הדרוַא דאוב אר
 :תסא הררַכנ שומארפ אר ןיכאפמ ךאָיְרפו

 וא הכ .ימלטב הדומרֿפ םֶרכ ןמ רב דנוארכ יא ג

 ןכְפַא רטנ םשכימ דֹוכ ןאמַצַכ
 :יתסה תֹומ יאה רד זא ןמ ַהדְנואֹרֿפַא רב הכ יא
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 וט מ  רימאזמ באתכ

 י .הֶזאורד רד םנכ ןאיב ארת תאחיבְסַת 'המה את

 ןויצ ְָרַתְכד יאה

 : דומנ םהאוכ ידאש ות תאָגנ רד

 וט דנָדאתַפא דוב דנרוב הדְנַכ הכ יהאָנב אה תַמא

 ראתֿפָרְג ןאשיא יאפ דנדוב הָתָּפהַנ הכ ימאד רד
 : רש

 זמ הדרכ ירואדו תפא הדינאפאנש אר דֹוב דנואדכ

 הרידרג ראתֿפָרְג םאדְב דוכ תסד ךאכ וא רירשו

| 

 תסא

 : הלס וגה
 זי תש רַב דנַהאוָכ הָיואָהְב ןארירש

 : דננכימ שומארפ אר אדכ הכ ייאה תַמא עימגו

 חי רש רהאוכנ שומארפ השימה ןיכְסמ אריז

 : רוב דַהאוָכנ עיאַצ דַבֲאְב את ןאַמיִלַח ךימא
 ש = = דִאָאיִנ בלאג ןאסְנָא את דנוארכ יא זיב רב

 : דש דהאוכ ירואד ות ךוצחב אה תַמא רב

 ןאדרג ילֹותֹטמ ןאשיא רב אר סְרַת דנואדכ יא
 רננאסנא הכ דננאדב אה תמא את

Ar | : הלס 

 ן,



 י רימאומ באתכ

 ו חומומ

 יהָראתְסיא רוד ארֶג דנואדכ יִא | א
 : ינכימ ןאהְנַפ יִגְנַת יאה תֶקַו רד אר דוכו

 דושימ התכוס ריקפ ןארירש ךּבַכַת וא ב

 ראתֿפַרְג דנַא הדישידנא הכ ייאה תרשמ רד

 3 : דנושימ

 דנכימ רֶכַפ דוכ ַספנ תאָוהָשְב רירש הכ אריז ג

 תנאהַא אר דנואדכו דיוגימ רכש דיאברימ הכנָאו

 : דנכימ

 רֶרֵכ רהאוָכנ תסאוָכ זאב דיוגימ דוכ ךּורג רד רירש ד

 : תסינ ןיארכ הכ תסניא וא יאה רֶכַֿפ 'המה

 תסא ראָותְסא הָשימה וא יאה האר ה

 תסא דיעַבו דֶנלב וא זא ות םאכְחַא
 : דראמשימ יהב אר דוכ ןאנמשר ַהֵמַה

 דְרֹוכ םַהאֹוָננ ׁשֵבְנְג זָנרַה תסא הת 38'לד רד ו

 : דיד םַהאֹוָכנ אר יִדַב רֹודְב רוד

 תסא רפ םלטו רֶכַמו תַנעל וא וא ןהר ו
 : תסא האנגו תֶקָשַמ שנאבז ךיז

 דנישנימ תאָהְר יאה ןימכ רד ח

 רשכימ אר האנגיב יִפְכַמ יאה יאנג רד

 : תפא בקארמ ןאַניִכְסָמ יארְב ׁשנאֹמׁשְג
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 י רימאזמ באתכ

 ט רנכימ ןימכ רוב 'ָהשיב רד ריש לֵתַמ יפכמ אג רד

 דנכימ ןימב ןיְסַמ ןתפר תהנב

 : דזאסימ ראתֿפרנ הדישכ רוכ םארב אר ריקפ

 ו דושימ ןובזו התפוכ ספ

 : דָנַתַפאיִמ וא ןאראבנ ךיז רד ןיכאסמו

 אי תסַא הררכ שּומארפ אדכ תֿפג דֹוכ לר ב

 : דיד דַהאוָכַנ זגְרַהְו הדינאשופ אר דוכ יור

 בי זיכרב דנואדכ יא

 וארֿפַא רב אר דוכ תסד ארכ יא

 : ןכמ שומארפ אר ןאניִכְסַמו

 גי דָיוגימ דֹוכ לד רד הדרַכ תנאהַא אר אדכ רירש אר

 : דרכ יהאוָנ תֶסאוָכזאב ות

 די ירגנימ םו תֶקָשַמ רב ות הכ אריז יהָדיד הָתַבְלַא

 יִנאָסְרְב תאפאכמ דֹוכ תסדב את
 ' תסַא הדרכ םילפָח ותב אר שיוכ ָךמָא ןיבסמ
 : יתסַה ות ןאמיתי ראכ דַדַמ

 וט ןכְׁשְב אר ראכ האנג וזאב

 ןכ תֶסאֹוָכ זאב וא תרארש זַא אר רירש אֹמַאו

 : יבאינ ארנא את

 זט דאבָא-לאזדַבַא את תפָא האשדאפ דנואדכ

 : רש דנַהאוֿכ ךאלה וא ןימז וַא אה תמא
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 אי , י  רימאזמ באתכ חי

 יהָדֹרַכ תַבאָגַא אר ןאניכסמ תֵלֶאְסַמ דנוארכ יִא ז

 אר דֹוכ שוגו יהָדומנ ראָוַתְסא אר ןאשיא לד
 : יהַתָפְרִנ ארפ

 ינכ יסַר דאד אר ןאגרש התפוכו ןאמיתַי את חי

 : דנאסרתנ רניד תסַא ןימז וא הכ ינאסְנָא

 אי רומזמ
 ןאננמ באלאס יארב

 רוד רומזמ

 דייוגימ םנאגב ארְג םראדימ לכתה רנואדכ רב א

 : דיזירגב דוכ הּוכָב גרמ לתמ
 אר ריתו דנָשָכיִמ אר ןאמַכ ןארירש ךניא אריז ב

 רנַא הדאהנ הוב

 ; דנזאדניִב יכיראת רד ןאלָד תפאר רַב את

 דנושימ םֶרָהְנִמ ןאכְרַא הכ אריז ג

 : דנכ הָנ לראע רמו
 דנואדכ יסרכו תסַא דֹוכ סרק לכיַה רד דנואדכ ד

 ןאמסַא רד
 אר םֵרָא יִנֵכ יו יאה ְךֶלַפ דרננימ וא ןאמשנ

 : ךִיאמְזָאמ

 דנכימ ןאהָתַמָא אר לדאע ָךְרמ דנוארכ ה
 : דראדימ תַרֿפִנ וא ןאג תֶסּוד-םְלטו רירָש זַא אמַאו
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 טי בי , אי רימאומ באתכ

 ו דינאראב דַהאֹוָכ תיִרָבְכְו שָתֶאְו אה םאד רירש רַב

 : דוב דַהאֹוָכ ןאשיא 'ָהלאָיפ 'ָהְצַח םומס ךאבו

 ז תסוד אר תלאדעו תסַא לדאע דנואדכ אריז

 דראדימ

 : דיד דנהאוכ ארוא יור ןאתסארו

 = רוכב

 ינאמַת רַב ;איִנגמ ךאלאס יאֹרְב

 דִוְר רומזמ

 א םדקמ דְרַמ הכ אריז הדב תאגנ דנואדכ יא

 תסַא הדש דובאנ

 : דנַא הדידרנ באָיאנ םַדַא ינב ןאימ וַא 'אנמאו

 5 דניוגימ גורד רַגידְכָיב המה

 : דננארימ ןכס קפאנמ-לַרו סּולּפאָג יאה בלב

 ג דַהאוָב עטקנמ אר םּולּפאָג יאה בל 'המה דנואדכ

 : תכאס

 : דונב- זימֲא רּבַכַת ןאנכס הכ אר ינאבז רסו

 ר םייאימ בלאֹנ שיוכ ןאבזב דניוגימ הב

 תסא אמ אב אמ יאה בל

 : רשאב דנואדכ אמ רב הכ תסיכ

 ה ןאריקפ 'ַהְלאנו ןאניכְסַמ ַתַראנ בבפב ריוגימ דנואדכ

 םויכימְרב ןָאְלַא



 גי , בי רימאומ באתכ

 רב רַשְכיִמ הַא ןָא יארְב הכ יתאְגנ רד ארואו

 : תשאד םהאוכ אפ
 תסַא רהאט םאלכ דנואדכ םאלכ ו

 הבתרמ תּפַה הכ ןימז לאק רד יאפצמ ַהֵרקנ
 : תסַא הרש ךאפ

 דומנ יהאוכ תטפאחמ אר ןאשיא דנָוארכ יִא ות ו

 יהאוַכ תטפאחמ דאבָא-לא-רַבַא אתו הקבט ןיזַא
 | : דומרפ

 דנמארכימ בָנאָג רַהְב ןארירש ח

 : דושימ רָנלב םַדֶא נב רד תַתאבַכ הכ יתקנ

 הישיוטזמ

 ןאיננמ ראלאס יארֶב
 דוְד רומזמ

 שומארפ ארמ השימה "כב את דנואדכ יא א

 ינכימ

 : דישופ יהאוָכ ןמ וַא אר דוכ ור "כב את

 רַה םֶלָד רו םנכב תרושמ רוכ םספנ רד "כב את ב

 דוב דַהאֹוָכ םַּג הזור

 : רוש התָשארפַא רַפ ןמ רב םנמָשד "כב את

 אמרֿפ באָגְתְסִמ ארמ הדרכ רַטנ ןמ יאדכ הֶוהָי יִא ג
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 אכ רינו םומיטאומ באת

 : םָבְסכְב תֹומ באֹוָכב אדאבמ ןכ ןשור אר םנאמשג

 : םדמָא בָלאֹג וא רַב דוג םנמשד אדאבמ
 : דניאמנ ידאש םיִנאְׁשירַפ זַא םֵנאֿפְלאַכמ

 - םראדימ לֹּוַה ות ַתַמְחַרב ןכ אמא

 : הרב דַהאוכ ידאש ות ַתאֵננ רד ןמ לד

 ו דָנאוָכ םַהאֹוְכ דורס דנואדכ יארְב

 : תסַא הדומנ ןאפחַא ןַמָב הכ אריז

 היי הוזכ
 ןאיִנָנמ ראלאס יארְב

 דוד רומזמ

 א = תפינ ייארב הכ דיוגימ רוכ לד רד קַמְחַא

 דנא התכאס הּורְכַמו דַסאֿפ אר דֹוכ יאה ראכ

 : תסינ יראכ וכינו

 ב תֶכאדְנָא רַטֶנ םַדֶא ינב רַב ןאמסַא זַא דנואדכ

 דניב הב את

 : תסַה ייאדכ בלאט םיהפ איִא הב

 , = דנַא הרש דַסאֹֿפ םַה אב הדינאדרנ ור המַה

 : "ָנ םה יכי תסינ יראכ וכינ

 - דנַתפַה תַפרֶעַמ יב ןאראכ האנג ַהָמַה איִא

 דנרוכימ ןאנ הכנאנג דנרוכימ ארמ םֹוק הכ

 : רִננאֹוְכ ימנ אר דנואדכו



 וט ,די רימאזמ באתכ בכ
 רש ילּותְסמ ןאשיא רב סְרַת האגנָא ה

 : תסָא ןאלָדאע 'הקְבט רד אדכ אריז

 ריזאסימ לֵגַכ אר ןיִבְסַמ תַרושַמ י
 : תסוא יאְנְלַמ דנואדכ הכנונ

 רשימ רהט ןויצ זַא לאֵבְׂשִי תאָגנ הכ שאכ ו
 דנאדרנ רַב אר שיוכ םוק יריסַא דנואדב ןונ
 דַחאוָכ ןאמדאש לֶאְרָשיו דומנ דהאוב דָגְו בוקע

 : דידרג

 וט רומזמ
 דִוָד רומזמ

 רורפ ות 'ָהָמיִכ רד הכ תסיכ דנואדכ "א | א

 דיִא

 : דדרג ןכאפ ות םדקפ ָהוכ רד הכ תסיכו
 דִרְוָא אגב אר תלאדעו רשאב ךלאס בייע יב הכנָא ב

 : דשאב וג תסאר שיוכ לד רֶדו
 דָיאַמְנָנ תַביַ דוכ ןאבוב הכ ג

 בֶראקא 'ָהְראב רדו דנכנ ידב דוכ 'ָהְיאסְמַהבו
 : דיאמננ לובק אר תַמומ שב

 תפָא ראו ריקח דֹוכ ךשנ רד הכר -
 ררארימ םַרָכמ דָנָפרַתִיִמ דנואדכ זַא הכ אר ינאנָאו
 : רַהרימנ רייִגִתַו דרוכימ דֹוכ ְךֵרצְב םסקו
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 גכ ומ ,וט רימאזמ באתכ

 ה האנגיב רב הָוְשרְו דהדימנ דּוסְּב אר דוכ :'ַהרְקנ

 דריגימנ

 דרוא אגב ארניא הכנָא

 : דרב דַהאֹוָכנ ׁשֵבְנג דאבָאלאזרַבַא את

 זמ רומזמ

 רָוָד םותכמ

 א אמרפ תמפאחמ ארמ אדכ "א

 : םראדימ לכנות ות רב אריז

 ב יתסַה ןמ ךנואדכ ות םתפג אר דנואדכ

 : ות זַא ךינ תסינ ןמ ייוכינ

 י ןאלצאפו דָא ןימז רד הב ינאסדקמ אמַאו

 : תסַא ןאשיא רד ןמ "שוכ ימאמת

 ד דנבאתָשימ ירניד (יאדכ) בקע הכינאנַא יאה דרד

 רש דַהאֹוָכ ראיסב

 תכיר םַהאוָבנ אר ןאשיא ינּוכ יאָיאדַה

 : דוא םַהאוֿכנ םנאבוב אר ןאשיא םאנ הכלב

 ה תסַא ןַמ 'ָהָפאכְו תַמְסַק ביצנ דנואדכ

 : יראדימ האגנ ארמ יַהֲעְרְק ות

 ו דאתפא שוכ יאה יאנב ןמ יאה הב

 : תפָא הדיסר ןֵמְב יִהַּב תארימ



 זי | זט רימאומ באתכ רכ
 ךִראָבִתִמ דומנ תַהיצנ ארמ הכ אר דנואדכ ז

 םנאוֿכימ
 : דנבימ היבנת ארמ םַבְלִק זינ האגנאבש

 םראדימ דוב יור שיפ השימה אר דנואדכ ה
 : דרֹוכ םהאוַכנ שַבְנְג תסַא ןמ תסאר ָתפרב הכנוג

 ריאימ דוב םלאלְנו דנכימ ידאש םלד ור ןיזַא ט
 : דש דהאוָכ ןכאס ןאנימְמַא רד זינ םֶדְסְג

 דרכ יהאָֹכַנ ְךֶרַת תאָנִמַא םלאע רד אר םנאָנ אריז ו

 : דָניב אר דאספ הכ תַשאְדְג יהאוְכִנ אר רוכ סודקו

 תַבּומָא יהאוָכ ןמב אר תאָיַח קירט א
 תדל ות תסאר תסדבו תסא ישוכ לאמכ ות רוצהב

 : דאבַא-לא-דַבַא את אה

 רהב

 דָוָד .תולַצ

 ןמ .ךאירפבו ּונַשַב אר תלארע רנוארכ יִא | א

 אמרֿפ הגות
 : רינב שוג דיַאימ איריב בל וַא הכ ארמ יאערו

 דוש רדאצ ות רוצח זַא ןמ ךאד ב

 : דניב הב אר יתסאר ות ןאמשנ

 יהרְרכ רקפת ןָא זא האגנאבש יהָרומַא ארמ לד :
24 



 זי רימאומ באתכ
 יהָתֿפאיַנ יהו יהָתשארג לַאק ארַמ

 : דנכנ ּואְגַת םנאבז הכ םַדרַכ תַמיזַע אריז

 ה ות יאה בל ָתאלַּבב ןאיִמדַא יאה ראכ אמא

 : םתשאד האגנ םלאס יאה האר וַא אר רוכ

 הכ

 = תסַא םיאק ות ָראתָא הב םיאה םדק

 : דיזל רַהאָוָכִנ םיאהיאפ ספ

 ו תַבאָגַא ארמ הכ אריז םַא חדנאוֿכ ארת אדכ יא
 | דומנ יהאוכ

 : ןנשַב ארמ ןכסו ריג ארפ ןַמְב אר דוכ שוג

 : == זאְיִהַמֲא אר דוכ יאה תַמְחַר

 א דֹוכ תסאר ָתֶסַרב אר שיוכ ןאלכותמ הכ יא

 : ינאהרימ ןאשיא ןאפלאכמ

 : ראד האגנ םש ָךַמדְרַמ למ ארמ
 : ןכ ןאהנפ דוכ לאב 'היאס ריז ארמ

 ט דנזאסימ בארכ ארמ הכ ינארירש יור זַא

 : דננכימ הטאחַא ארמ הכ םנאג ןאנמשד וַא

 1 רְנֲא הָתְסַב אר רוכ 'ִהבְרִפ לד
 : דניוגימ זימא רּבַכַת ןאנכס שיוָכ ןאבזב

 אי דנַא הדרַכ הטאחַא אראמ יאה םדק ןָאְלַ
 ןימזב אראמ את דנַא התכוד אר דוכ ןאמשְנו

 : דנזאדניב
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 חי ,ז רימאומ באתכ וכ

 רשאב ץירַח ןדירד רד הכ תפיריש למ וא לַתַמ בי

 : תסַא ןיִמַכ רד רוכ 'השיב רד הכ ןאיז ריש לֵתַמְו
 תי הרי הוד שיפ+ פ-ב- ,רעאופ יא גי

 זאדְניִב ארוא

 : ןאהרְב דוכ ְךישְמשב רירש וַא אר םַנאָגו

 שיוכ תסדב דנואדכ "ַא ןאימדַא זַא די

 הכ תְסינאגדְנז רד ןאשיא ביצנ הכ ןאהג לֶהֶא וַא

 יהתכאס רפ דוכ ךריאָכרב אר ןאשיא בש

 יאְרְב אר דוב לאמ "ראיז הרש ריס דאלוא זַאו

 : רגנכימ ךְרַת שיוָב לאפטא

 דיד םַהאֹוכ תלאדע רַד ארת יור ןמ אמָאו וט

 : דש םַהאֹוָכ ריס ות תְרוצ זַא םוש ראדיב ןונו

gy sa 

 ןאיננמ ךאלאס יאָרְב

 הב אר דורס ןיא םאלכ הב דנואדב 'הדנב דִוָד רומזמ

 המה תסד זַא ארוא דנוארכ הכ יזור רד תֿפג דנואדכ

 דאד ַײאהר לּואָש ָתסד זַאו שנאנָמשד

 תָפג ספ

 :םיאמנימ תבחמ ארת ןמ תווק "יא דנוארכ "א א

 ןמ 'ָהְדְנִהד תאגנו 'אְְּלַמו תַֹא ןמ 'ֵהֵרָלצ דנוארכ ב
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 זכ חי רימאזמ באתכ
 םֵרָביִמ האנַפ וא רֶד הכ תסַא ןמ 'ִהְרַכִצ םיאדכ

 : ןמ רב 'הָעְלִ םתאָגנ ךאשו ןמ פס
 ג םַהאָֹכ תפָא דֶמַח לכ ָראָואָופ הכ אר דנואדכ

 דָנאוָכ

 : תֿפאי םַהאֹוָכ ייאהר םנאנמשד זַא ספ

 ד הדרכ הטאחא ארמ תומ יאה ןסב

 : דוב הדינאפרַת אֹרַמ תַרארַׁש יאה באליס

 - דוב התֿפַרְג ארמ רוד רוג יאה ןסר

 : הדמַא רד ןמ יור שיפ תומ יאה םאדו

 םדָנאֹוָכ אר דנואדכ דֹוכ יגְנַת רד

 םדומנ הַתאֹגְתְסַא ׁשיוכ יאדכ ךזנו

 'ָהְתאגְתְסֶאו רינש דֹוכ לכה וַא ארמ ןאוֲא וא
 : דיסר יו ׁשּוגְב שרוצחב ןמ

 ז אה הוכ סאסא הרש ׁשעַהְרֹמו לכוְתמ ןימז

 יחל
 : דש התָכרֹפַא וא םשכ הכנוָג דידרג .לֶזלזתמו

 ח שנאהד וא ראנו דמָא רב וא "ניב וַא ןאָכֹד

 תש בֵהתְלמ

 : דידרג התְכורְפא ןַא וַא אה שַתֶאו

 דומרפ לּוזנ הדרַכ םַכ אר ןאמסַא

 : דובימ טילג 'יכיראת יו יאפ ריזו
₪ 
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 חי רימאומ באתכ הכ

 דומנ זאורפ הרש ראו יבורכ רַב י

 : דרַכ ןאריַט דאב יאה לאב רַב

 שיוכ ָךְרגאדְרג יהָמְיַו דֹוכ יַהָדרַפ אר יכיראת אי

 תכאסב

 : אר םָכארַתַמ יאה רֶבַאְו אה בָא יכיראת

 דנַתפאתׁשימ שיאה רֶבַא ו יור שיפ ַשָבאת זַא בי

 : התָכֹורֿפַא יאה שַתֶאו גְרגַת

 זאְוָא ילעא תרצה הדרכ דֶעַר ןאמסָא זַא דנואדכו
 דאדב אר דֹוכ

 :אר התכורֿפַא יאה שָתֶאו גְרנַת

 אר ןאשיא הדאתַכָרפ אר דוכ יאה רית ספ די

 תכאפ הדְנַכארַפ

 : דומנ ןאשירפ אר ןאשיאו תֶכאדְניִב אה קרבו

 רש רֶהאט בָא יאה קמע האגנָא

 דירָרג ףושְכַמ ןוכסמ עבר סאסא

 יניב דאב יַהָכֹפנ וא דנוארכ "א ות ָהיֶבְנַת זַא
 : ות

 תָפַרִג רַב ארמ הדאתסֶרָפ יִלָעַא זַא ספ
 1 : דישָכ ןוריב ראיסב יאה בא זַאו

 = דאד ײאהר םֶרָוא רוז ןאנמשד וא ארמו

 : רנדוב רתאנאָות ןמ זַא הכ ארי םנאמַצַכ זַאו
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 טכ הי רימאומ באתכ

 חי דְנַדמָא רד םיור שיפ ןמ יאלב ור רד

 :דוב ןמ ָהאג הָיְבַת דנוארכ ןכיל

 טי דְרוא ןוריב עיפו יאנב ארמו

 : תשאדימ תַבְגַר ןמ רד הכ אריז דאד תאננ ארמ

 כ דאר אזָנ ארמ םתלארע קֿפאומ דנואדכ

 : דינאסר תאֿפאכמ ארמ םַתְסִד תַראהמ בֵסַחבו

 אכ התשאד האגנ אר דנוארכ יאה האר הכ אריז

 : םַא הדיזרונ ןאיצע שיוכ יאדכבו

 בכ תפא הדוב ןמ יור שיפ וא םאכחַא .ָעימְגו

 :םַא הדרַכנ רוד דוכ וַא ארוא ץיארפו

 גב םֵא הדוב ביע יב וא ךזנו

 : םָא התשאד האגנ דוכ האנג זַא אר ןתשיוכו

 דכ הראד שאדאפ םתלארע קֿפאומ ארמ דנוארכ ספ

 תסַא

 : ") רַטַנ רד םַתְסַד ָתְראהַט בֵסַחבְ

 הכ ייאמנימ םיחַר םיחַר אב אר ןתשיוכ

 :ײאמנימ למאכ אר דֹוכ לָמאכ ָךְרמ אבו

 וכ ייאמנימ רהאט רֶהאט אב אר ןַתָשיִוְכ

 : ינכימ ראתֿפַר רָכִמב ראַּכמ אבו

 זב דינאהר יהאוָכ אר םולטמ םוק אריז
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 חי רימאזמ באתכ

 : תֶכאדְנא יהאוכ ריזב אר ןארֶבַבְתִמ ןאמְׁשְג

 תֶכּורָּפא יהאוכ ארמ גארְג ות הכ אריז חכ

 :דינאדרג דַהאוְכ ןשור ארמ כיראת םיארכ הוה

 םֶרביִמ הלָמַה אה גוֿפ רב ות ךֶרמב אריז טכ

 : םַהְניִמ רַב אה ראצח זַא דוכ יארכבו

 דנואדכ םאלכו תַא למאכ וא קירט ארכ אמַאו ל
 יֿפצמ

 : תפָא רפס דוכ ןאֹלותמ 'המַה יארְב וא

 הָוהְי א רִיֹג אדכ תסיכ אריז אל

 : אמ יאדכ וַא ריִג יהְרַכצ תסיכו

 התְסב תווקב ארַמ ְךמַכ הכ ייאדכ בל

 :תסַא הדינאדרג למאכ ארמ יאה הארו

 התְכאס ּוהֲא לתָמ ארמ יאה יאפ גל

 התשאד אפ רַב ןמ יאֹלעַא יאה םאקמב ארמו

 : תסא

 תסַא הדאד םיִלֲעַת גְנְג יאֹרְב ארמ יאה תפד יל

 : רש םַכ ןמ יוזאב הב ןיִגנְרֶּב ןאמַכ הכ

 יהדאד ןמב אר דֹוכ תאננ רפס הל

 ארמ ות ינאברְהַמו הרש ןמ דומע תַתְסאר תסד

 : תסַא התכאס גרזב
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 אל חי  רימאזמ באתכ

 ול ידאד תַעָסֹו םֶריז אר םיאה םדק

 :דיזגלַנ ןמ יאה יאפ הב

 ול םהאוכ ןאשידב הדומנ בקאעַת אר רוכ ןאנמָשר

 דיסר

 : תשָג םַהאוָכנ רב דָנושַנ ףלַת אתו

 חל רַב דננאותנ הכ תפוכ םהאוָכ ורפ אר ןאשיא

 תסאָכ

 : דאתֿפא דנַהאוָכ ןַמ יאהאפ ךיזו

 טל יהַתְפַב תווקב גנִג יאֹרְב ארַמ ְךַמַכ אריז

 :יהֲתכאדְנַא םיאפ ָךיז אר םנאפלאכמו

 מ יהָררַכ םיִלְסַת ןֵמְב אר םנאנמשר יאה ןדרנ

 : םזאכב דובאנ אר רדוכ ןאמְצַכ את

 אמ דובנ יהָדננאהר אמָא דנֶדְרוא רב דאירפ

 : דָרַכְנ תַבאָנא אר ןאשיא ילו דנוארכ ךמ

 במ םַא הרייאס דאב שיפ ראבג ןוִג אר ןאשיא

 : םָא התֿכיר רוד אר ןאשיא אהְנוכ לג לֶתִמ
 גמ אה תמא רפ הֶדינאהַר םוק 'העזאנמ זַא ארמ

 יהתכאס

 תַמדְכ ארַמ םדוב התְכאגְׁשנ הכ אר ימוק

 : רניאמנימ

 דמ דרַכ דנָהאוכ תַעאטַא אֹרַמ ןדינש ָךֵרגמב



 טי , חי רימאזמ באתכ בל
 : דומנ דנַהאוָכ ללות ןמ ָךזַנ 'אבבֹו ןאדנוְרֿפ

 דנושימ הדרמזפ 'אברג ןאדנורפ המ

 : ריזְרְל דגַהאוַכ דּומ יאה הֶעְלְק רדו

 דאב ךראבתמ ןמ 'ָהְרכַצו תפָא הדנז דנואדכ ומ

 : לאַעַתמ ןמ ָתאננ יאדכו
 דריגימ םאָקַתַנַא ןמ יארְב הכ ייארכ זמ

 : רואסימ בולגמ ןמ ךיז אר אה םֹוק

 דנלב םנאמצכ רַב הרינאהר םנאנמשל וַא ארמ המ

 יהדרכ

 : יהדאד יצאלכ ארַמ םלאט ְךרַמ וַאו

 דָמֲח אה תַּמֹא ןאיִמ רד ארת דנוארכ יִא אָרָהְל טמ

 / תַפג םַהאוָכ

 : דְנאוָכ םַהאוָכ דורס ות םאנבו

 הדאד דֹוכ האשראפ הב ימיטע תאגנ הכ נ

 תסַא הדומנ תַמִחַר שיוָכ ַחיִשַמבו

 : דאבָא-לא-רַבַא את וא תָיררו דִוָדב נע

 ם- הוכו
 ןאיננמ ראלאס יאֹרְב

 דִוָד רומזמ

 דנכימ ןאָיב אר אדכ לאל ןאמסָא | א

 : דַהַיִמ רַבכ שיאה תפד למע וַא ךלֿפו
29 
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 - מי  רימאזמ באתכ

 : | זור את דנארימ ן5ס זר
 : בש את דנכימ ןאלָעַא אר תֿפרעַמ בש
 : יִנ ימאלכו תפינ ןכס
 ; דוש ימנ הדינש אהנַא ןאוַאו
 : תפר ןוריב ןאהָנ םאמַת רד אהנַא ןונאק

 ; ןּוכְסַמ עבר יאצקַא את אהנָא ןאיבו
 ה ראד רארק אהנָא רד באתֿפָא יאֹרְב יהמיַ

 דָיָאיִמ ןוריב דֹוכ הֶלגַח וא דאמאד לתַמ ואו
 : דָנכימ ידאש ןאדימ רד ןדיוד זא ןאָולהּפ למ
 ו את שָראַדַמו תפָא ןאמסָא 'ָהָנארַכ וא שגב

 רגיד 'הנארכב

 : תסינ רּותסַמ שתְרארַח זא זיִג יהו

 ז דנארְרנמ רב אֹרְנאֵגו תפָא לַמאֹכ רנוארכ ָתַעירְׁש
 םיִכָח אר לָהאְנו תסַא ןימַא דנואדֹכ תאראהש

 : דנאדְרנמ
 ח דואסימ דאש אר לדו תסַא תֶסאַר דנוארכ ןיארֿפ

 : דנכימ ןׁשֹור אר םֵׁשָו תסַא ךאפ דנואדכ רמא

 מ ךלאהדבַא את תבאתו תסַא רהאט דנואדכ ר

 ראבָא

 : תסַא לְרֲע "אמאמַתו קח דנואדכ םאכחא
 : ראיסב ןילאכ רז זַאו רַת בוקרמ אלט וא
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 כ טי רימאומ באתכ דל

 : לסַע הנאש תארטק וַאְו רַת ןיריש רֶהָש זַא
 דושימ הָבְנְתַמ אהנַא זַא זינ ות 'ַהְדנב אי

 : תסא ימיטע ָבאָוִת אהנָא טֿפַה רדו

 דנארב אר דוכ יאה ןָהַס הכ תסיכ גי

 : ואס רֶהאט םֵא יִּפְכַמ יאיאטכ זַא ארמ

 ראד זאָב הנארּבַכְתמ לאמעַא א זינ אר תַא הדנב ג

 רושנ טלסמ ןמ רַב את
 ::דוב םַהאֹוָכ אְרְבמ םיטע ָהאנג זאו ביִע יב האגנַא

 רשאב ות ךטנ רוטנמ םלֶר רּכֿפַתו םנאבז ןאנכס די

 : יתֹסַה ןמ 'הדנהד תאגנו ןמ 'ִהְרַכצ הכ דנואדכ יא

 ב: הנפזמ

 ןאיננמ ךאלאס אב

 דוְד רומזמ

 דיאמרפ באָגתְסִמ יִגְנִת ור רד אלת דנוארב | א

 : דיאמנ זארֿפַא רַפ ארת בוקעי יאדכ םאנ

 רתסרפב דֹוכ םְדק וַא ות יארב תַרְצֹנ ב

 : ריאמנ דיִאַת ןויצ זא ארתו

 רַרוֲא דאיִב ארת יאְיאָדַה עימג :

 דיאמרפ לובק ארת ינַתכופ יאה ינאבדקו
 : הלס
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 -. כ רימאומ באתכ
 :י דיאמרפ אטע לתב ות לד קפאָומ

 : דנאסר םאָננֲאְב ארת יאה תַרושַמ 'ָהָמַהו

 ה דַײארכ םיהאוכ ות תאגנ הב

 תְׁשארֿפַא םיהאוכ אר דוכ םלע דוכ יאדכ םאנבו

 רַהאוָפ םאָנְנַאב ארת תְלַאָסַמ יִמאֹמַת דנואדכ

 : דינאסר

 ו אר דופ ַחָיִשַמ דנואדכ הכ םַא התסנאד ןָאְלַא

 דנאהרימ

 דומנ דַהאֹוַכ תבאָגא ארוא דוכ דק ךלפ זַא

 : שיוָכ תֶסאר ַתְסִד ׁשְכַב תאְננ תווקב
 ז אר אה בֶסַא ןאנָאו אר אה הָבארְע ןאניא

 םיהאוְכ רְכָד אר דוכ יאדכ הָוהְי םאנ אמ אמא

 : דומנ

 : דנַא הדאתפא הרש םכ ןאשיא

 : םיא הדאתסיא התְסאכְרַב אמ אֹמַאו

 מ הָרְב תאננ דנואדכ יֵא

 באָגַתְסִמ אראמ םינאוכב הכ יזור רד האשדאפ

 : דיאמרפ



 אכ | רימאזמ באתכ ול

 אכ רומזמ
 ןאיִננמ ךאלאס יאֹרְב

 דִוָד רומזמ

 דנכימ ידאש האשְךאפ ות תַווק רד דנואדכ יא א

 : דמָא רֶהאוכ דב ראיסב הָנ ות ָתאְגנ רד
 ידיׁשָכב 'ינְב ארוא לד ךארמ ב

 יתשאדנ גירד וא זַא אר שנאבז ָתְלָאְסַמו
 : הלס

 יתְסְג תַכְבַפ וא דארמ רב וכינ תאכרַּב הב אריז ג

 : ידאהנ יו ךס רב ץלאכ רז זַא ינאת
 ידאד וב ארנָאו תסאוֿכ ות זַא אר תאיַח ד

 : ראבָאלאדרבַ את אר םאיַא לוטו
 הרש םיטע ות תאגנ בבסב וא לאל ה

 : יִהְדאהנ וא רַב אר תַמָשֶחְו םארכַא

 דאבָא-לא-דַבַא את יהָתֹכאֹס ךראבמ ארוא אריז ו

 : יהדינאדרנ ןאמדאש תִיאָהִנ יב ארוא דֹוכ ךוצחב

 דראדימ לכות דננאדכ רב האשדאפ הכ אריז ו

 : וכ רַהאוכַנ שב יִלָעַא תַרָצַה ַתַמְחרב
 תפאי - דַהאֹוָכ אר תָנאנמשד 'ֵהָמַה ות תפר ח

 דנַראד תַרֹפַנ ות זַא הכ אר ינאנָא ות תפאר תסד

 : תפאי רד דַהאֹוַכ
6( | | 



 זל בכ ,אכ רימאזמ באתכ

 ט יהאוָכ ׁשֵתֶא ְךּונַת ןוִג אר ןאשיא דוכ ּבַצַג תקו רד

 תכאס

 דיעלב רַהאּוכ דֹוכ םשכ רד אר ןאשיא דנואדב

 : רְרֹוכ רהאוָכ אר ןאשיא שַתֶאו

 י = תָבאַס יהאוָכ ךאלַה ןימז וַא אר ןאשיא 'ִהָרַמַּת

 : םדֶא ינַב ןאימ זא אר ןאשיא תָייִררו

 אי דנדרכ ות יארֶּב ידַב ָךֶצק אריז

 דָנַתְסְנאָוִתְנ ארנָא הכ דנדישידנא אר יִדָיאָכַמו

 : רֶרוָא אָגב

 בי תכאפ יהאוכ ןאדרג ור אר ןאשיא הכ אריז

 ןאשנ ןאשיא ורב אראה רית דֹוכ יאה הֶז רַב

 : תַפָרִג יהאוָכ

 1 וש לאָעַתמ דוכ תווק רד רנוארכ יִא

 : דְנאוָכ םיִהאוָכ חיִבְסִתַו םנְרַה ארת ָתּורבנ

 תפס הממ

 רַב ןאיננמ ראלאס יאֹרְב
 חַבצ 'ָהְלאָזנ

 דִוָד רומזמ

 א יהָררַכ ָךְרַת ארמ אר ןמ יאדכ יִא ןמ יאדכ יא

 : יתסַה רוד םַראיִרַפ ןאנכסו ןמ תאְגנ זַאו
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 בכ רימאזמ באתכ חל

 ינכימנ תבאְנא ארמו םנאוָכימ זור רד ןמ יאדכ יִא ב

 + תסינ ישומאב ארמו זינ בש רד
 יתפַה ודק ות אֹמַאו ג

 ; יהָתְסַשְנ לֵאָרְׂשִי תאחיִבסַת רַב הכ יא
 דנתשאד לכְות ות רב אמ ןאררפ ד

 : ידאד יצאלָּכ אר ןאשיאו דנתשאד לֹּכוַת ות רַב
 דנתפאי ַײאהרו דנֶדְרוָא רַב דאירפ ות ֶונ ה

 : דנרשנ לגפ ספ דנתשאד לכת ות רב
 ינ ינאסנָאו םַתְסַה םֶרָכ ןמ אמו ו

 : םוק 'הֶרש הדרמש ריקחו םתסה ןאיִמְדֶא ךאע

 דנכימ 'אַזהְתְסַא ןמב דניב ארַמ הכרה ז

 אר דֹוכ יאה רכו דננכימ זאב אר דוכ יאה בל

 : (רניוגימו) דננאבננימ

 דַהָרְב יצאלכ ארוא ספ ןכ לֹּכַת רנואדכ רַב ח

 :דראדימ תבגר "וב הבנוג דנאהַרְב ארוא

 ידרוֲא ןוריב םכש זַא ארמ ות הכ אריז ט

 ארַמ םדוב דֹוכ רדאמ ָשוגָא רב הכ יתקו

 : יתָבאס ןַאמטמ

 םדש התכאדנַא ות רב םחר וַא י

 : יתפה ות ןמ יאדכ םרדאמ םסכָש זא

 תפָא ךידזנ יגְנַת אריז שאבמ רוד ןמ זַא אי
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 בכ רימאזומ באתכ

 !.הנכ <דדמ הכ תפינ 8

 דנָא התֿפָרְג ארמ ָךֹוד ראיסב ָרֵנ ןאואג

 : דנא הדרכ המאחַא ארמ ןשב ןאדנמ רוז

 דנדרכ זאב ןַמ רב אר דוכ ןאהד

 : ןארג 'הָדְְַד ריש לתמ
 םַא הרש התכיר בא לת |

 הָתְכיִסג םַה זַא םיאה ןאוְָכְתְסא 'המהו

 הדידרנ םּומ לּתָמ םלד
 : תסַא הרש התְכאדג םִיאְׁשְחַא ןאָיְמ רַר

 םמאכב םנאבת הרש ךָשּפ לאפס למ ןמ תק
 הדיבסג

 : יהָדאהנ תֹומ ךאכב ארמו

 דנַא התפְרְג ארַמ רוד ןאגַכ אריז

 הררכ הַמאהַא ארמ רארְׁשַא תעַאמג

 : רנא התפס ארמ יאה יאפו אה תסד

 םראמשימ אר דוכ יאה ןאוכתסא 'ָהָמַה

 : דנָרגנימ התכוד םשֶנ ןמְב ןאשיא

 דנַדרַכ םיסקַת דֹוכ ןאיִמ רד ארמ ַתְכַר

 : דנָתְבאַדְנַא הערק ןמ סאבל רבו

 שאבמ רוד דנואדכ יִא ות אמָא

 : ןכ באתש ןַמ ַתַרְצנ יארְב ןמ תווק יא
39 
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 בכ רימאומ באתכ מ

 ןכ ץאלַכ רישמש זַא ארַמ ןאָנ כ

 : ןאגס תסד זַא ארַמ הנאו
 הד יצאלכ ריש ןאהד א אֹרַמ אכ

 תַבאָנֲא ארַמ יִׁשְחַו ןאג יאה ךאש ןאימ וא הכ יִא

 ו ::'חךרכ

 דרכ םַהאֹוָֿכ םאלעַא דוכ ןארדארב הב ארת ָםאנ בכ

 : דנאוָכ םהאוכ חיִבְסַת ארת תַעאמְג ןאימ רד

 דייוג דָמִח ארוא דנוארכ ןאגדְנסְרַ יא גב

 דייאמנ דיִנֹמַת ארוא בוקע תיירד םאמת

 : דיפרתב יו וא לֵאָרׂשִי תָייִרד עימנו
 הרְרמשנ ראוָכו ריקַח אר ןיִכְסַמ ָתַנְבְסַמ אריז דכ

 תסא הדינאשופנ וא זא אר דוכ יורו

 תַבאָגַא ארוא דרוא רב דאירפ ו דנ ג
 : דומרפ

 תפָא ות וַא גרוב תעאמג רד ןמ ַחיִבְסַת הכ

 םהאוכ אדַא תַנאגְדְנפְרִת ךוצחב אר דוכ יאה רדנ

 : דומנ

 רש דְנַהאֹוַכ ריס הדוב ארנ ןאמילח וכ

 דָנאוָכ דנַהאוָכ חיבְסַת ארוא דנוארכ ןאבלאטו
 -לאזדַבא את דרכ דחאוכ תסיז אמש יאה לדו

 : דאבא
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 אמ בכ רימאומ באתכ

 מ וסב הרש רֵּכַרְתמ ןמז יאה ןארכ ַעימנ

 דומנ דנָהאוַכ תשג זאב דנָואדכ

 דנַהאוָכ הָדנֹכ ות ךוצחב אה תמא ליאבק 'ַהמַהו

 הב

 הב תסַא דנואדכ ןאזַא תַנַמְלַ אריז

 : תסַא טָלָסִמ אה תמא רב ואו

 טכ דנַהאְוָכ .הדגל הדרוכ אדנ ןימז ןאלומְתמ 'ִהָמַה

 ררכ

 דַהאוָכ עּוכר דורימ ורפ ךאכב הכרה יו ךוצחבו

 דומנ

 : תכאפ דַהאוָכנ הדְנז אר דוכ ןאָג יסֵכְ

 - דרכ רנהאוכ תדאבע ארוא יתיירד

 ראבכָא אר רעב 'הקבט רנוארכ 'ָהְראב רַדו

 : דומנ דנהאוָכ

 אל דנהאוכ רַב וא תלאדע וַאו רַמָא דנהאו3 ןאשיא

 דאד

 ראכ ןיא וא הכ רש דנַהאוָֿכ דֶלותמ הכ אר ימוק
 : תסַא הדרכ
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 גכ רימאזמ באתכ במ

 גב -רומוב
 דִוָד רומזמ

 תסַא ןַמ ןאבש ראדיא

 : דוב םַהאוָכַנ זיִג גיהב גאתחמ

 דנאבאוָכ ימ אֹרַמ זבס יאה עַתְרַמ רד ב

 : דנכימ יִרֵבְהְר ארמ תחאר יאה בָא ךונ

 דנאדְרנמ רַב אֹרַמ ןאָנ ג

 םתיאדַה תלאדע יאה הארב דֹוכ םאנ ךטאבבו

 : דיאמנימ

 סור האר זינ תֹומ 'היאס דאו רד ןוִג ד

 יתפה ןמ אב ות אריז דיפרַת םַהאֹוָכַנ ידָב וַא

 = + דאד דַהאוַכ ילסת אמ ות "ִתפד בונו אצע

 ינארתסגימ םנאנמשד ךוצהב ןמ יארְב הרפס ה

 יהְדרַ ןיהדת ןנורב ארמ ר

 : תסַא הרש ּויִרָבְל םַא הסאכו

 ײפ רד םרמע םאָיִא םאמת תמחרו ייוכינ הנָיִארה י

 דוב דַהאוכ ןמ

 -לא"דַבַא את דוב םַהאֹוָכ כאפ דנוארכ 'ִהְנאּכ רד
 : דאבָא
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 גמ . .חכ רימאזומ באתכ

RA aie 
 רוָד רומזמ

 א תסָא דנואדכ ןַאוַא ןַא "רפו ןימז

 : ןָא ןאנכאסו ןוכסמ עבר

 ב = דאהנ אה אירד רַב ארנָא סאסא וא הכ אריז

 : דינאדְרג תבאת אה רַהְנ רַב ארנָאו

 : דיִא רב דנואדכ ָהּוכב הכ תסיכ

 : דוש ןכאס וא סרק ןאכמב הכ תסיכו

 ד רשאב לד ףאצו תסד ךאפ הכ וא

 : דרוכנ גורד םסקו דַהדנ תלאטבב אר רוב ןאָג הכ

 ה תֿפאי דַהאֹוָכ דנואדכ וַא אר תַכְרַב וא

 : דֹוכ תאננ יאדכ זַא אר תלאדעו

 ו וא ןאבלאט 'ַהְקַבַמ תפניא

 בּוקַעָי (יארכ) "א ות יור ןאבלאט .

 : הלפ
 ז | .דיזארפַא רַב אר דוכ יאה רפ אה הזאורד יִא

 דיוש התשארפא רב ידבַא יאה רד יא

 : דוש לָבאד לאלנ האשראפ את
 ח תסיכ לאלג האשדאפ ןיא
 ראּבְגְו רידק דנואדכ

 : תסַא ראּבְג גנג רַד הכ דנואדכ
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 הכ , דכ  רימאזמ באתכ דמ
 דיִזארֶפַא רַב אר דוכ יאה רכס אה הזאָורד יִא ט

 דיזארֿפַא רַב יִדָבַא יאה רד יִא

 : דוש לַֿכאד לאלָג ָהאשדאפ את
 תסיכ לאלנ ָהאשדאפ ןיא י

 תפוא לאלַנ האשדאפ תֹואָבַצ הָוהי
 : הלס

 הב .הוומכ

 דוד רומזמ

 םזארפאימ רַב אר דֹוכ ןאָג ות יוסב דנואדכ יִא א

 : םראדימ לּוַת ות רב ןמ יארכ יִא
 םושב לגב הכ ראדגַמ ספ ב

 : דנואמנ רֶכַּפ ןמ רב םנאנמשדו

 רש רהאוכנ לגב רָשכימ ות ָךאטתְנַא הכרה י לב ג
 דנַהאוב לג דננכימ תַנאיֿכ בבס יב הכינאנָא

 : דידרנ
 זומאיב ןמב אר דֹוכ יאה קירט דנואדכ יִא ד

 : הד םילָעַת ןמב אר שיוכ יאה הארו
 הָד םיִלֲעַה ארמו ןאדרנ ךלאס דוכ 'יתפארב ארמ ה

 יתסַה ןמ ַתאָגנ יאדכ ות אריז

 : םַא הדוב ות ָךָמַתְנמ זור יִמאמַת
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 המ הכ רימאזמ באתכ

 ו דאיִב אר דוכ יאה תַמְחִרו תאנאפחַא רנואדכ יִא

 רוָא

 : תסַא הדוב לוַא זַא אהנַא הכנוג
 ז רואימ דאיב אר םנאיצעו ינאָוג יאיאטכ

 שיוכ ייוכינ רטאכבו רוב תמחרב דנואדב יא
. 

 : ןכ דאי ארמ
 ה תסַא לדאעו וכינ דנואדב

 ; תָכֹומֲא רַהאוָכ אר קירט ןאראכ האנגב ספ

 ט דרַכ דַהאוָכ ירֵבְהַר ףאצְנֶאב אר ןאניכסמ

 : דאד דַהאוָכ םיִלָעְת אר דֹוכ קירט ןאניכסמבו
 ו תפא קַהֹו תַמְחַר דננאדכ יאה האר 'ָהמַה

 האגנ ארוא תאדאהשו דֶהַע הכינאנָא יארְב

 : דנראדימ

 אי דוכ םסא רטאכב דנוארכ יא

 : תסַא גרוב הכ אריז זרמָאיב ארמ האנג

 בי רסרתימ דננאדכ זַא הכ יֹמְרֲא ןַא תסיכ

 ַהאֹוָכ תסַא הדרַכ ראיתְכָא הכ יקירטב ארוא

 : תָכומָא

 גי דרב דַהאֹוָכ רסב אר בֵׁש וכינ רד וא ןאָנ

 : דש דנָהאוָכ ןימז תראו וא תיירלו

 רי תסָא וא ןאגדנַסְרַה אב דנואדכ רס



 הכ רימאזמ באתכ = ומ

 : דַהד םיִלָעַת אר ןאשיא את וא ָךהַע
 תסַא דנָוארכ יוסב "אמיאד ןמ ןאמשְנ וט

 ; דרוָאימ ןוריב םאד זַא אֹרַמ יאה יאפ וא הכ אריז

 אמרפב תַמִחַר הרש תֿפַתְלמ ןמ רב וט

 : םתסַה ןיכסִמו דֶרַפְנִמ הכ אריז

 תסָא הרש דאיז ןַמ לד יאה יגְנַת יי

 : רָוא ןוריב ןַמ יאה תקשמ וא ארמ

 ןכָפַא רסנ ןמ גנרו תַנְכְסַמ רַב חי
 : זרמאיב אר םָיאָיאטָב עימנו

 דנראיפב הכ אריז ןכ רַטַנ םנאנמשר רַב טי

 : דנורוימ הניכ ןמב ךְלַת 'הניכבו
 . הד ייאהר אמו ןכ טֿפַח אר םנאָג כ

 : םראד לּכוַת ות רב אריז םושנ לָגָכ את

 דנשאב ןמ טפאח יתסארו לאמב אנ

 : םַתְסַה ות ְָךֶמַתְנִמ הכ אריז

 הָד יצאלכ אר לֶאְרְשי ארכ יִא כב

 : ו אה תקָשַמ מנ א
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 ומ וכ רימאזמ באתכ

 וכ רומזמ

 דָוָד רומזמ

 א הָרְב דאד אֹרַמ דננארכ יִא

 םַא הרומנ ראתפר רוב לאמכ רד ןמ הכ 'אריז

 סא התשאד ללות דנוארכ רבו

 : ריזגל םַהאוָבִנ ספ

 ב אמזאיב אֹרַמְו ןכ ןאחְתְמָא אֹרַמ דנואדכ יִא

 | | ; ןאררַנ יִפַצמ אֹרַמ בלקו ןטאב

 ּ תסַא ןמ רסנ ךמ רד ות תַמְחַר הכ אריז
 : םַא הדומנ ראתפר ות יתסאר רֶדו

 : םֵא התסשְנ הנ לטאב ןאדרמ אב
 : רש םַהאוֿכנ לכאד ןיקפאנמ אבו

 - םראדימ תַרֿפנ ןאראכדב תעאמ זַא

 : תסשנ םַהאוָכנ ןיחלאט אבו
 \ םיושימ אפצ רד אר דֹוכ יאח תסד

 : דומנ םַהאֹוָכ ףאוט דנואדכ יִא ארת ָחְבדַמ

 ז םנאונשב ארת ָךָמַח זאוא את

 : םיאמנ ראבכא ארת ביאנעו

 ח םראדימ תסוד ארת 'הנאכ לַחַמ דנואדכ יִא

 : ארת לאלג תנוכס םאקמו
47 



 וכ, וכ  רימאזמ באתכ המ

 ןכמ עמג ןאראכ האנג אב אר םנאָג ט

 זיר ןוכ ןאמדרמ אב אמ תאָיח הנו

 תפא ראוָא ןאשיא יאה תסד רד הכ י

 : תסַא הושר וַא רפ ןאשיא תפאר תְסְדו

 םשאבימ ךלאס דֹוכ לאמכ רַד ןמ אמאו אי

 : אמרפ סחר ןמ רבו הָד יצאלכ ארמ
 תפא הדאתסיא ראָוְמַה יאג רד םיאפ בי

 סַהאוְכ ךראבתמ אה תַעאמְג רד אר דנוארכ

 ; דְנאוָכ

Naב  
 דִנָד רומזמ

 םסרתב הכ זַא תסַא ןמ ָתאגנו ןַמ ךונ דנואדכ א

 ןאסארַה הכ וַא תסַא ןמ ןאג אָגְלַמ דנואדכ

 : םוש

 אֹרַמ תשוג את דנַדמֲא ךידזנ ןמ רב ןארירש ןוָג ב

 הנהופב

 :דנָדאתַפאְו רנדיִזנל ןאשיא םֶנאנמַשלו ןאמצכ נע

 דַהאוָפנ םלָד דִיִא  רורפ ןמ רב ירֵכְׁשְל רַנֲא ג

 דיסרת

 ןאנימטַא זינ ןיא רד דש אפ רַב ןמ רב גנג רגַא

 : תשאר םהאוכ
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 טמ זכ רימאזמ באתכ

 ד דיבלט םַהאֹוָכ ארנָאו םַתֹסאוָֿכ דנואדכ א זיִנ די
 ןכאס דנוארכ ָהנאכ רד םרמע ָםאִיַא םאמת הכ

 םשאב

 םנכ הדהאשמ אר דנואדכ לאמנ את

 : םיאמנ ּכֿפַה וא לֵכיַה רדו

 ה דֹוכ ןאביאס רַד אֹרַמ אלַב ןור רַד הכ :אריז
 : התפרנ

 תשאד דַהאוָכ יפְכִמ ארמ דוכ 'ָהְמיִב יַהֵרְרַפ רד

 : תֿכאפ רהאוָכ דָנלב ָהְרַבַצ רב ארמו

 ו התשארֿפַא רב םֶרגאררג םנאנַמְׁשד רַב םרס ןַאלַאו

 רש דַהאוכ

 םַהאָֹכ וא 'ַהֵמִיַכ רד אר ימאכ דאש יאה ינאברק

 דינארדג

 : דֶנאְוכ םַהאֹוָכ חיִבְסַתְו דורס דננאדכ יארבו

 ז | ןנשב ארמ םנאוכימ דוכ ןאוָאב ןוג דנוארכ יֵא

 : אמרפ באָגתְסִמ ארַמ הדומרפ תמְחַרו

 ה דיבלטב ארמ יור (יהַתֿפג הכ) דיוגימ ותב ןמ לד

 : דיבְלַט םהאוכ דנוארכ יִא ארת יור ילּב

 מט ןאשופמ ןמ זַא אר דֹוכ יור

 ןאדרגמ רַב םשָכ רד אר דוכ ַהֵדנבְו
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 חכ | זכ רימאזמ באתכ

 והוב ןמ-האכג רבמ-דת

 : אמנמ ךרתו ןכמ דר ארמ םַתאָננ יארכ יִא

 דננכ ְךְרַת ארמ םרדאמו רדפ ןוִג י

 : דראדימ רַב ארַמ דנואדכ האגנָא

 ומַאיב ןמְב אר דוכ קירט דנוארכ יִא אי

 : אמרֿפ תיאדַה תפאר הארב ארַמ םנאנַמְׁשד ָבָבְסבו

 ראפְסַמ םנאמצכ שֶהאוָכב ארמ בי

 רב ןמ רב םֶלט ןאגדנמדו הָבַלַכ ךוהש הכ אריז
 : רנַא התסאכ

 אר דננאדכ ןאפחַא הכ םדרכ ימנ רנאב רַנֲא גי

 ; : םניב הב ןאגרנז ןימז רד

 ןש יוקו שאב רֶטַתְנמ דנוארכ יארְב די

 דאד רַהאוָכ תיֹוְקַת אר תלדו
 : שאב דנוארכ ךטַתְנמ ילב

 חפ -רוטזמ

 דוד רומזמ

 םרוָאימ רב דאירפ ות ֶזנ דנואדכ יא א

 שאבמ שומאָב ןמ וא ןמ 'הרכצ יא
 יוש שומאכ ןמ וַא רגַא אראבמ

 : דנורימ ורפ הָרֹֹהב הכ םשאב ינאנָא לתַמ
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 אנ חכ רימאזמ באתכ

 ב הַתאגְתְסֶא ות ָרזנ ןוג ןנשב ארמ ַעֹרַצַת ןאוָא

 םנכימ

 : םזארֿפַאימ רַב ות סדק בארחמב אר דֹוכ תסדו

 : ׁשֵכמ ןאראכ דַבו ןארירש אב ארמ

 ךנַוגימ וימָא חָלצ ןכפ דֹוכ ןאגיאסמַה אב הכ
 : תסַא ןאשיא לד רד ראזָא

 ד לאמָעַא קפאומו ןאשיא ךאררַכ בסַחב אר אהנָא

 הדב ןאשיא תשז

 הָרְב ןאשיא תסד למע קבאטמ אר אהנָא

 : אמנ דר ןאשיא ָךֹוכב אר ןאשיא ָךאתפרו

 ה רכַפַת "ו תסד תַעְנצו דנוארכ לאֹמעַא רד הכנוג
 דננכ ימנ

 יהאוָכנ אנַבו תֶכאס יהאֹוָכ םֶרָהְִמ אר ןאשיא

 : דומנ

 ו דאב ךראבתמ דנואדכ

 : תסַא הדינש ארמ ַעֹרַצַת ןאוָא הכ אריז

 תסַא ןמ רפסו ןמ ווק דננאדכ
 םַא התפאי ררַמו תשאד לכת וא רַב םֶלְד
 תסא הדמָא דגוב ןמ לד ספ

 : תֿפג םַהאוָכ דָמַה ארוא דוכ ךורסבו

 , תסַא ןאשיא תווק דנואדכ
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 מכ ,חכ רימאומ באתכ בנ
 : תאננ 'ַהֲעְלְק דוכ ָחישָמ יארְבו

 ךכאבמ אר רוכ תארימו הד תאְגנ אר דֹוכ םוק ט
 אמרפ

 -דַבַא את זארֿפַא רבו ןכ תָיאעְר אר ןאשיא

 : ראבַא-לא

 ביי רכוב
 רדַוָד רומזמ

 דינכ ףיצות אר דנואדכ אדכ ןאדנורפ יִא א
 ; דייאמנ פיצות דנואדכ יאֹרְב אר תווקו לאל

 דייאמנ דיִנמַת וא ֶסֲא לאלגב אר רנואדכ ב
 : רינכ הדס תייסודק תניז רד אר דנואדכ

 תפָא אה בָא קופ רנוארכ ןאוא ;
 דַהדִמ רֶעַר לאלָנ יאדכ
 : תסַא ראיסב יאה בָא יאלאב רנואדכ

 תַא תנֹוק אב דנוארכ ןאוא ד

 : תסַא לאלג אב דנואדכ ןאוָא
 דנכשימ אר דאזָא יאה ןְרפ דנואדכ ןאוָא ה

 : דנכׁשימ אר ןאנבל ָךאוא יאה ןְרכ דנואדכ
 דנאהנימ הלאסוג למ אר אהנָא ו

 : יִשָחְו ןאג הגב לּתָמ אר ןוירשו ן אנָבל
 : דפאכָשימ אר שָתֶא יאה ןאבז דנואדכ ןאוָא ז
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 ל , טכ רימאומ באתכ
 ה דואסימ לזלְזַחמ אר ארחצ דנואדכ ואוַא

 : דזאסימ לזלזתמ אר ׁשֵדָכ יארחצ דנואדכ

 ט דואדנַאימ הז ָךְרֵרב אר אה לאזנ דנואדכ ןאוָא

 דנאדרגימ גרב יב אר לגגג

 ; דננכימ רֶכֹד אר לאלג "אַעימָנ וא לכַה רַרו
 י הדומנ סול ןאפוט רַב רנואדכ

 -לאידַבַא את האשראפ תפָא התסָשְנ דנואדכ

 | : דאבא

 אי דישָכַב רַהאוָכ תווק אר דוכ םוק דנואדכ

 דַהאֹוָכ ךראבמ יתמאלסב אר דֹוכ ֹוק דנוארכ

 : דומנ

 ל רומזמ
 הנאב ןתכאס ךֵרָבַתֹמ יאֹרְב רורס

 דִוָד רומזמ

 א הכ אריז םנאוָכימ חיבְסַת ארת דנואדכ יא

 ידישכ אלאב ארמ

 : יתכאסנ רֶכְתְּפמ ןמ רַב אר םנאנמשדו

 ב | ןמ יאדכ הֹוהְי יִא

 : ידאד אפש ארמו םדומנ הַתאֹגְתְסֲא לת ַךזנ

 : ידרוֲא רב הרפח זַא אר םַנאָג דנואדכ "א

 : םורנ ורפ היואהב את יתכאס הדנז אֹרַמ
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 ל רימאזמ באתכ דנ
 רייארסב ארוא דנואדכ ןאפַּדקמ יא ד

 : דוג דַמֲח וא תָייְסּודק ָךֶכַרבו

 וא !דנמאצר רדו תסיא הָטַחַל וא ַךצנ הכ אריז ה
 ינאגדנז

 דושימ ליזנ הירו האגמאש

 : דיאמנימ ךר יראש ןאהאגֲחְבצ

 םֵתַֿפג דוכ יבאימאכ רד ןַמ אמא ו

 ראבָא-לאדדַבַא את דֶרֹוכ םהאוכנ ׁשֵבננ

 תווק רד ארמ ַהֹוכ דוכ "ידְנָמאצְרַב דנוארכ "א ז

 ידינאדרג תָבאת

 : םדש ןאשירפ ידינאשופ אר דוכ יור ןוגו

 םרואימ רַב דאירֿפ ות ָדֶזנ דנוארכ יִא ח

 : םיאמנימ ערצַת דנואדכ ָדֶזנו

 םוָר ורפ הרפחב ןוָנ תסַא הדָיאפ הג ןמ ןוכ רד ט

 ראבְכא ארת יתסארו דָיוגימ דָמַח ארת ךאב איִא

 : ריאמנימ

 אמרפ םרָכ ןמבו ֹונְׁשַב דנוארכ יִא י

 : שאב ןמ ךאכ דרמ דנוארכ יִא

 יהָתְבאפ לַּדנמ ץקרב ןמ יאֹרְב ארמ םַתאֹמ א

 ידאשב אֹרמ ָךַמַכֹו הדרכ ןוריב ןַמ וַא אר סאלפ
 : יהָתְסַב
54 



 הנ אל | ל רימאזמ באתכ

 כי = .דושנ שּומאכו דנאֹוָכ דורפ ארת םַלאלָג את

 את תֿפג םַהאֹכ רַמַח ארת ןמ יאדנ הֹוהְי יא

 : דאבָא-לאזרַבַא

 אל רומזמ
 ןאיִנָנמ ךאלאס יארְב

 דִוָד רומזמ

 א םֵשנ לג םַפ םכאד לּכֹוַת ות רַב דנואדכ יא
 | דבַאב את

 : הדב תאגנ ארמ שיוב תלאדע רד

 ב | ןאהַרֶב ידוזב ארמו ריג ארפ ןַמַב אר דוכ ׁשֹוג

 ארמ את שאב ןיצַח 'ָהְנאכו יוק 'ָהְרַכצ םיארב

 | :יהְד יצאלכ

 , יתפה ות ןמ 'ָהָעלְקו הָרֹכצ אריז

 : אמרפ ירָבְהרו תיארה ארַמ דֹוכ םאנ ָךָמאֹכב

 ד ןוריב דנַא הדרכ ןאהנפ םיארב הכ ימאד זַא ארמ

 :רַא

 ה יתסַה ות ןמ 'ִהָעְלְק אריז

 םראפסימ ות ְתְסדב אר דֹוכ ָחּור

 : ידאד הָיְרֿפ ארַמ ות קח יאדכ הֹוהְי יִא
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 אל רימאזמ באתכ ונ

 דננכימ וֵרַפ אר גרד ליטאבַא הב ינאנָא זַא י

 םנכימ תַרפנ

 : םַראדימ לּכוַת דנואדכ רַב ןמ אֹמַאו
 םנכימ ידאשו דו ות ַתַמְחַרב ו

 אה יגְנַת רד אר םנאָגו הדיד ארַמ תּקְׁשִמ אריז

 : יהתכאנש

 יהָתְכאסַנ ריפַא ןמשד תְסַרְב ארמ ח

 : יהרינאררג םיאק עיסו יאגב ארמ יאה יאפ
 יגְנַת רד ארז אמרפ תַמְחַר ןמ רַב דנוארכ יִא ט

 םֵתְמַה
 םֶדָפִגו םנאָנ הכלב רש הדיהאכ הצנ וַא ןמ םשנ

 : זינ
 הלאנ זַא םיאה לאסו םַג זַא םַתאָיַח הכ אריז י

 תסא הדידרג ינאפ

 הריסופ םיאה ןאוָכתְסאַו ףיעצ םהאנג זַא םתווק

 : רש
 םַא הדידרנ ראע םנאנמשד 'ָהַמַה דזנ אי

 שיוכ ןאגַיאסמַה ךזנ "אצּוצכ

 םא הרש ןאיאנשֶא ףוכ תעאבו

 ; דזירגימ ןמ וַא דניב ןוריב אֹרַמ הכרה

 םַא הרש שומארפ רטאכ זַא הדר לָתְמ בי
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 אל רימאזמ באתכ

 | : םַא הדידרג הדש לח ףרט דננאמו
 ג םדינש יראיִסַב זַא אר ןאתהב הכ אריז

 םַה אב ןמ רב אריז דשאבימ ןמ ךרנאדרג ףוכו

 דננכימ תרושמ

 : דניאמנימ רכפת םנאג ךצק רדו

 די םראדימ לַּוַת דנוארכ "א ות רב ןמ אמָאְו

 : יתסַה ֹות ןמ יאדכ םַא התפגו

 וט דשאבימ ות תסד רד ןמ יאה תקו

 : הד יצאלכ םנאגדננכ אֿפנו םנאנמשד תסד זַא ארמ

 זט זאפ ןאבאת תַא הדְנַּב רַב אר דוכ יור

 : שָכַב תאָננ דֹוכ תַמִחְרב ארמו
 י = םָא הרְנאַֹכ ארת הכנוג םושנ לֶנֿכ דנוארב יא
 : דנשאב שומאָב הרֿפַה רדו דש לכ ןארירש
 A דנו גג וג גורד יאה בל
 ןכס ןאלָדאע רַב תַנאֹהֲתְסָאְו בתו יתשרדב הכ

 : דנַוגימ

 ae ש הריַכַד תַנאגדְנסְרַת יאֹרְב הכ ות ןאפְהַא תַמְסַע יֵה

 : יהֲתֹכאֹפ רֶהאְמ םֶדָא ינָב שיפ תנאלַכנהֹמ יארבו
 כ םדרמ ךיאכַמ וַא דוכ יור ָהֶדרַפ רד אר ןאשיא

 דינאשופ יהאוָכ

 זנ



 בל , אל רימאזמ באתכ חנ
 יפכמ אה ןאבז ָתוארַע וַא יהֲמְַכ רד אר ןאשיא

 : תשאר יהאוָכ

 אר דוכ ךיגע תַמִחַר הכ דננאדכ דאב ךראבתמ אכ

 : תסא הדרכ רֶהאט ןמְב ןיצח ךהש רד

 ות ךׁטנ זַא הכ םַתֿפג דֹוכ ַתריַה רד ןַמ אמַאו ככ
 םִא הרש עָטְקְנמ

 ארמ ץרַצַת ןאוָא םדרַכ דאירֿפ ות ךונ ןוג ןכיל
 : ידינש

 דיראד תסוד ארוא דנואדכ ןאסדקמ עיִמְג יא גב

 רראדימ טופחמ אר אָנַמא דנואדכ

 : דָהדיִמ ריתכ תאזאנמ אר ןארָבַכַתִמו

 דאד דַהאֹוַכ תייוקת אר אמש לדו דישאב יוק דכ

 = 1 דישַבימ ראטָתְנֲא דנואדכ יאֹרְב הכינאגמה יִא

 בל רומומ
 דָוָד 'הדיצק

 רש הריזרמָא וא ןאיצע הכ יסכ לאחב אשומ | א
 . : רידרנ רּותְסַמ יו ָהאנגו

 באפח רד יֹמְרְנ "וב דנואדכ הכ יפכ לאחב אשוכ ב

 דרוָאינ
 : דשאבימנ יהליח וא חור רבו
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 טנ בל רימאזמ באתכ

 ג הדיסופ םיאה ןאוָכתסא םדובימ שומאכ הכ ימאגנה

 רשימ

 : םדזימ זור יְמאֹמַת הכ יהרענ זַא

 ד דובימ ןיגנכ ןמ רב בשו זור ות ָתפד הכנוג

 רידרג לדבמ ןאתסבאת יָכָׁשכ הב םתבוטר

 | : הלפ
 ה אר דוכ םרגו םֵדֹרַכ ףארתָעַא ות ָךזנ דֹוכ האנגב

 םתשאדַנ יּפכַמ

 םנכימ רארקא דתאדפ דמ אד הפ ןאיצע םֵתּפג

 ידרכ ןֿפע אר םהאנג שיאלֶא ות ספ

 : הלס
 ו אעד ות ךונ תַבאְנֲא תֶקַו רַד יפדקמ רַה ור ןיזַא

 דרכ דַהאוכ

 ודב ןנרַה דָיָא ןאליסב ראיִסב יאה בָא הכ יתקו

 : דיסר דַהאוכנ

 ז ררַכ יִהאוָב טפח יגנת זַא ארמ יתֹסַה ןמ יאְֵלַמ ות

 דומנ יהאֹוכ הטאחַא תאָננ יאה דורסב ארמ

 : הלפ
 ח תפר דיאב הכ יהארבו תֶכֹומָא םַהאֹוָכ תַמְכֲח ארת

 דומנ םַהאֹוָכ דאׂשְרָא

59 



 גל ,בל רימאזמ באתכ
 םַהאֹוַכ תחיצנ תֶסֹת רב הכ דֹוכ םשגב ארתו

 : רומרפ

 דישאבמ םהפיב רטאקו בֶסֲא לֵתָמ ט

 תניז םאנלו הנהדב ןתְסַב יארב אר אהנַא הכ
 דנהדימ

 ; דַמָא דנַהאוֿבנ ות ךיִרְזַמ אלא
 רשאבימ ראיסב רירש יאה םנ י

 ארוא תַמְחַר דָראד לכפות דנואדכ רַב הכרה אמא
 : דֶרַכ דַהאֹוָכ הטאהַא

 רינכ רג יראש דנואדכ רד ןאחלאצ יִא אי
 : דייאמנ םֹנַרַת ןאלד תסאר ָהַמַה יא

 גל רומזמ
 רייאמנ יראש דנואדכ רד ןאחלאצ יא

 : דיאשימ אר ןאתסאר ןרְנאוַכ חיִבְסַת הכ אריז
 דייוגב דָמַח טבְרַב אב אר דנואדכ ב

 : דינאוכב דורס ארוא ראת הד ךּוע אב

 דייארסב וא יארְב הזאת ידורס ג

 : דָנלב גְנַהָא אב דיזאָונב וכינ

 תא םיִקָתְסִמ דנוארכ םאלכ אריז ד

 א

 : תסַא תנאמא אב וא יאה ראכ עימגו
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 אס גל רימאזמ באתכ

 ה ררארימ תסוד אר ףאצְנָאו תלאדע
 : תסַא רפ דנואדכ תַמחַר זַא ןאהָג

 ו רש התכאס אה ןאמפַא דנוארכ םאלכב

 : וא ןאהד ַהֿכֿפנב אהנַא דּונָנ לכו

 דנכימ עמג הרות לָתָמ אר איר יאה בָא
 : דיאמנימ הריכד אה הנאו רַד אראה הלו
 ה דנַסְרַהב דנואדכ וא ןימז לֶהֶא יִמאֹמְת

 : דנפרתב וא וַא ןוכסמ עבר 'הָנַכס עימְנ

 מ רשו תפג וא הכ אריז

 : דידרג םיאקו רומרַפ רַמָא וא

 : דנכימ לטאב אראה תמא תרושמ רנואדכ

 : דנאררנימ תסינ אר ליאבק יאה ריבת
 אי דאבָא-לא-דנַא את תפָא םיאק דנוארכ תְרְוְשַמ

 : רוהדדלא-רַהד את וא בלק ָךיבאדַת

 י תא ןאשיא יאדכ הֹוהְי הכ יתַמא לאחב אשוכ
 הדיזגרב דֹוכ תארימ יארְב אר ןאשיא הכ ימּוקו

 sן

 : תסא

 גי דנְכְפִא רטנ דנואדכ ןאמסָא זַא

 4 תסירגנ אר םרַא ינֵב עימנו

 2 רֵנֹכְֿפַא ימ רטנ ׁשיוִכ תנוכס ןאכמ וא

 : ןאהג ןאנכאס ץימָג רב
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 גל רימאומ באתכ בס
 תסַא התַשְלֶס 'אעימג אר ןאשיא יאה לד הכ וא וט

 : תסַא הדומנ ְךֶרַד אר ןאשיא לאמעַאו

 רש דַהאוָבנ ץאלכ רכשל יִתַדאוב האשדאפ וט

 : תפא' דַהאוָכנ ייאהַר תווק יראיסב הב ראבגו

 תסַא לטאב ץיאלְכָתְפִא ָתַהְנב .בֶסֶא זי

 : דאד דַהאוָכנ ייאהר אר יפכ דֹוכ תווק תּדָשבו

 וא ֹוַא הכ תסינאנָא רב דנואדכ םשֶנ ךניא חי

 דנסרתימ

 : רנשכימ ארוא ָתַמחַר ָךאֹטָתְנֶא הכ ינאנָא רב

 רָשְכַב ייאהַר תומ זא אר ןאשיא ןאָג את טי

 : דראד האגנ הדנז טחק רד אר ןאשיאו

 רשאבימ דנואדכ ְָךֶמַתְנמ אמ ןאג כ

 : תסַא אמ פסו תנאַעָא וא

 דנכימ ידאש וא רד אמ לד הכ אריז אכ

 : םיראד ימ לֹפנַת וא סודק םאנ רדו
 דאב אמ רב ות תֹמֲחַר דנואדכ יא בכ

 : םיא הדוב ות ךאָוְךימא הכנאנג



 דל רימאזמ באתכ

 אר דוב ׁשנמ הכ יתקו דוָד רומזמ

 דאד רייִנַת ְּךֶלַמיִבֲא ךוצחב

 הרש הדנאר ןוריב וא ךוצח זאו

 תֶּפַרב

 א םַהאֹוָכ ךראבתמ תקו רה רד אר דנואדכ

 תפג

 : דוב דַהאוָב ןמ ןאבז רב "אַמָיאד וא חיִבְסַת

 ררַכ רַהאוָכ רֶכַפ דנוארכ רד ןמ ןאג

 : דומנ דנהאוכ ידאש הדינש ןאניכסמ

 דייאמנ ריִבְכִת ןִמ אב אר דנואדכ

 : םיזארֿפַא רב רַניִדָכָי אב ארוא םאנ

 דומרֿפ באגְתְסמ ארמ םריבלט אר רנוארכ ןוג

 ; ריִשְכַב יצאלכ * םיאה םֶרֵת ץיִמָג זַא ארמו

 דנדידרג רוננמו דנדרכ רטנ וא יוסב

 : רשנ לגב ןאשיא יאה יורו
 דינש ארוא דנואדכו דרַכ דאירפ ןיִבְסַמ ןיא

 : רישְבַב יאהר שיאה יִגְנַת ימאמת וַא ארואו

 תסַא וא ןאגדנפרַת ָךְרְגארְרִג דנואדכ ָהֶתשְרּפ

 st דנאהרימ אר ןאשיא הדז ּודְרא

 גס



 דל רימאומ באתכ דס

 תסַא וכינ דנואדכ הכ דיניבְבַו רישְנְב ח

 : רראדימ לכות ורב הכיצבש לאחב אוב

 דיסרַתב וא זַא דנואדכ ןאסרקמ יא ט

 : תסינ יִמָב גיה ארוא ןאגדנפרַת הכ אריז

 רנשכימ יגְנְסְרג הרש אָוניב ןאנְנב ריש י

 ימָכ וכינ יג גיהב אר דנוארכ ןאבָלאט אֹמַאו

 : רש דַהאוכנ

 דיִונָשָב ארמ דייאָיְב לאפטַא יא א

 : תָכומַא םַהאו אמשב אר דנואדכ סֶרַתו

 תסא תאיַח ָךֹנַמוזְרֲא הכ יִצְכַש ןַא תסיכ בי

 אר ייוכינ את דראדימ תסוד אר םאיִא לוטו

 :.רנב הב

 | ראד האגנ ידב וַא אר תנאבז גי

 : זימָא הֶליח ןאנבפ זַא אר תיאה בלו
 ןכב ייוכינו אמנ באֵנָתְנֲא ידב וַא -י

 : שוכב ןא יפ רדו אמנ בלט אר חֶלצ

 תסָא ןאחלאצ וסב דנואדכ ןאמשנ ומ
 : ןאשיא ךאיִרפ יוסב יִו יאה שוגו

 תסַא ןאראכָדב וסב דנוארכ יור זט

 : דזאס עטקנמ ןימז זַא אר ןאשיא ָךְכָד את
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 הס הל , דל  רימאזמ באתכ

 זי ןאשיא דנואדכ דנדרַוַא רַב דאירֿפ (ןאחלאצ) ןוָ

 דינש אר
 יאהר ןאשיא יאה יֹגְנַת ַהָמַה זא אר ןאשיאו

 : רישכב

 חי תפָא ןאלַד התסכש ךירזנ דנוארב

 : דאד דַהאוָכ תאְגנ אר ןאנתפוכ ַחּורו

 טי תסַא ראיפב חלאצ ָךְרַמ תאמָחַ

 : רינאהר דהאוַכ אהנַא הָמַה זַא ארוא דנואדכ אֹמַא

 כ  דראדימ האגנ אר ןאשיא יאה ןאוכתסא ָהָמַה

 : רש רַהאוָבנ התְסַבש אהנַא זַא יכי הכ

 3 דרַכ דַהאֹוכ ךאלה תרארש אר רירש

 : רש רַהאֹוֿכ הָדָבִאְומ חלאצ רֶרַמ ןאנמשל זַאו
 ככ דאד דַחאוָכ היִדֿפ אר דוכ ןאגדנב ןאָג דנואדכ

 הלכַאומ .דנראר לכנת ו רַב הכ ינאנָא אַ
 ; דש דַהאֹוכנ

 הל רומזמ
 דוד רומזמ

 אמנ הַמצאכמ ןמ ןאמצכ אב דנואדכ יִא

 : דננכימ גנג ןמ אב הכ ינאנָא אב ןכ גנגו

 ב ריגב אר ןגמו רּפַס

 : זיכ רַב ןמ תַנאעֶא הבו
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 הל | רימאזמ באתכ וס
 אפג יור שיפ אר הארו ןכ תֶסאְר אר הזינו ג

 דָנָב הב םנאגדננכ

 : םַתְסַה ות תאְגנ ןמ וגב ןמ ןאָגבו

 דנראד ןמ ןאג רצק הכ ינאנָא דָנוש אפרו לנפ ד
 לגו .הדינאררג רַב .דֶננַמ שידנא-רב הכ ינאנָאו

 | : דנוש

 דנשאב ראב ור שיפ האכ לֶּתִמ ה

 : דנאָרְב אר ןאשיא דנואדכ יַהֵתְׁשַרַפ

 דאב הדְנזנלְו יכיראת ןאשיא האר ו

 : דנכ בקאעַה אר ןאשיא דנואדכ 'ָהְתְשְרַפו

 יהֵרפַח רד בֵבַפ יב ןמ יארְב אר דוכ םאד אריז ו

 דנְדְרַכ ןאהנפ

 : דנדוב הדְנכ תַהְניִב ןמ ןאָנ יארְב ארנָא הכ

 דַסְרַב ודב ינאהנאנ תכאלַה ה
 דכיגב אר שדוכ רֶרַכ ןאהנפ הכ ימאדו

 : דֵדָרג ראתַפְרְג תכאלהב ןָא רדו

 דרכ דַהאֹוָכ דגו דנואדכ רד ןמ ןאָג אמַאו ט

 : דומנ דהאוכ ידאש וא תאגנ רדו

 תסיכ דנוארכ "א דניוגימ םיאה ןאוֿכתְפא ַהָמַה י

 ות ךננאמ

 דנאהרימ וא וַא רתיוק ץִבׁש וא אר ןיִכְסַמ הכ
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 וס הל רימאומ. באתב

 : ו ַהָדְננכ גאראת וַא אר ריקפו ןיִכְסַמ

 אי דנַא התָמאָכ רַב רו הניכ ןאדהאש

 : דנפרפימ ןמ וא םֶתְסנאד ימנ הכ אר ײאה זיג

 בי רננכימ ןמב .ירב ייוכינ ץנעב |

 : דנַא הָדינאדְרג םַכיִב ארמ ןאג

 יסאלפ דנדובימ ראמיב ןאשיא ןוִג ןמ אמַאו
 םדישופימ

 םַבינאָגְנַיִמ הזורב אר דוכ ןאג

 ; תָשנִימ רַב םַא הניסב םיאערו

 רי דובימ םרדארבו תסוד וא הכנָא לָּתִמ
 םתָפְריִמ ןאדרג רס

 ןזח וַא דריג םתאמ שרדאמ יארְב הכ יפַכ ןוִג

 : םרשימ סכ

 ומ דנרש עמָנ ןאנכ יראש םדאתפא ןוָנ ילו
 רנרש עמג ןמ רב ןאגיאמדורפ ןָא

 תַכאֹפו דנַדירַד ארמ םדוב התכאַנְׁשנ הכ ינאסכו

 : דנרשנ

 מ = = דננכימ יגֶרָפפַמ ןאנ יאֹרְב הכ ינארגאפ לֵתָמ
 : דנדְרשּפַאימ ןמ רַב אר דוכ יאה ןאדנד

 זי דרַכ יהאוָכ רַטנ "ִכַּב את דנוארכ "א

 ןאהַרְב ןאשיא יאה יבארכ זא אר םנאנ
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 הל רימאזמ באתכ הס

 : ןאנ הָנְב-ריש וא ארמ ַהְנאגיו

 תֿפג םהאוכ דמח גרזב תעאמג רד ארתו הי

 : רְנאֹוָכ םהאוכ חיִבְסַת םיטע םֹוק ןאימ רד ארת

 רֶכַפ ןַמ רב דִננַמ ןמָשד בכ יב הכ ינאנַא את טי

 דננכנ

 ךמשנ דניאמנימ ץגב בבס יב ןמ רב הכ ינאנָאו

 : דֶנָנזנ

 דניונימנ ןכס יתמאלס יארב אריז כ

 הליח ןאנבפ דנמארָא ןימז רד הכ ינאנָא רבו
 : דננכימ רּכֿפַת אר זימא

 הדרכ זאב ןמ רב אר דֹוכ ןאהדו אכ

 : תסַא הָדיִד אמ םשָנ הַה הה דניוגימ |

 אמרפמ תוכס ספ יהָריד ארנָא ות דנואדכ יא ככ

 : שאבמ רוד ןמ זַא דנואדכ יא

 ןש ראדיב ןמ ךאד יארבו זיגנַא רב אר ןֵתְׁשיוב גב

 : ןמ "וע יאֹרְב ןמ ךנואדכו ןמ יאדכ יא
 הָרְב דאד דֹוכ לדע קֿפאָומ ארמ םִיאדֹכ הוה יִא דכ

 : דניאמנ ידאש ןמ רב אדאבמ

 אמ ךארמ ךניא דנוגנ דו5 לד רד את הכ
 ; םיא הדיעְלַב ארוא דנגַנ את
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 טס ול , הל  רימאזמ באתכ

 מ לָנַכ םַה אב דנדאש ןמ דב רד הב ינאנָאו

 דֶנוש הדנמרשו
 ייאָוסרו תַלגֶבב דננכימ רֹּבַכַת ןמ רב הכ ינאנָאו

 : דנוש סבלמ

 מ דניאמנ ידאשו םֹּנַרַה דֶננַמ קח ןאהאוָכ הכ ינאנָא

 'יתמאלסב הכ תסַא גרזב דנואדכ דניוג "אמיאדו
 : דַראד תַבנַר דֹוכ ָהָדנַב

 חכ דרַכ דַהאֹוָכ ןאיב ארת תלאדע םנאב

 : זור ימאמַה ארת ָחיִבְסַתִ

 ול רומזמ
 ןאיננמ ךאלאפ יארָב

 דנואדב ַהדָנַב דָוָד רומזמ

 | = דפגימ ןמ לד ןורדנא רד רירש תיצעמ
 : תסינ וא מנ מ רד אדכ םסְרַת הכ

 ב = דוונימ קלַמַת רוב רטנ רד אר ןתָשיוכ אריז
 : רַרְרגנ הּורְכַמו דושנ רהאט שהאנג את

% 

 x חח / תא הליחו תֶרארש שנאבז ןאנכס
 : תסָא התשאד רב תֶסַד יראכ וכינו ידְנַמְׁשְנאד וַא

 ד דנכימ רכפת דֹוכ ךהסב רב אר תרארש

 ידב זַא הדרַכ םיאק רנספאנ הארב אר דֹוב

 : דָראדַנ תַרַפִנ



 ול רימאומ באתכ ע
 תסָא אה ןאמסָא רד ות ָתַמְחַר דנואדכ יִא ה

 : ךאלֿפַא את ות ָתְנאַמַאו

 ות םאכַחַאו תסארכ יאה הוכ לתָמ ות תְלארַע י

 םיטע הגל
 : יהְדימ תאָננ אר םִיאהַבו ןאסנָא דנוארכ יִא

 תסַא דְנָמְגְרֶא הָנ ות תמִחר אדכ יִא ז

 : דָנְרָבִיִמ האנפ ות יאה לאב 'היאס רי םֶדָא ינָב
 דנושימ באדאש ות 'ָהנאכ "ברג זַא ח

 : ינאשונימ אר ןאשיא דוכ יאה ישוכ הנ זא

 תסַא תאָיַח 'ִהָמשְנ ות ָךזנ הכ אריז מ

 : דיד םיהאוכ אר רונ ות רונ רדו

 םאדתסמ דֹוכ ןאפראע יארְב אר דֹוכ ַתַמְחַב י

 | / אמרפ

 : ןאלַד תְסאֹר יארְב אר דוכ תלאדעו

 דיִאיִנ ןמ רַב רּבָכַת יאפ אי
 : דזאסנ ןאזירג ארמ ןארירש תְסִדו

 דנָא הדאתֿפא ןאראדרַכ דַב אָגְנָא רד בי

 רַב דננאְוַת ימנו דנא הרש התְכאדְנָא ןאשיא

 : תָסאֹכ
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 אע ול רימאומ באתכ

 זל רומזמ
 רד רומזמ

 א זאסמ שּושמ אר ןתשיוכ ןארירש ָבבסב

 : רַבָמ רַסַח ןאזינְנאדהנתפ זַאו

 ב דנושימ הדירב ירוזב ףלע לֶתִמ הכ ארז
 : רש דנַהאוָכ הדרמופ ובס ףלע לֵתָמֹו

 ןכב ייוכינו אמנ לכת דנואדכ רב

 : ןש הדרורפ תַנאמַא זַאו שאב ןָכאס ןימז רד

 ד רַבְב עּתמת דנואדכ רַדו

 : דאד דַהאֹוַכ ותב ארת לד ַתלֵאִָמ סָּפ

 ה ראפְכִב דננאדכב אר דֹוכ קירט

 : ראד דַהאֹוֿ םאננא ארנא הפ ןכ לכה וו
 ו דִרָוָא דַהאוָכ ןוריב רונ לִתָמ ארת תְלאדעו
 | : רָהט ָךְנֵנאִמ ארת ףאצנָאְו

 ; שאב וא ָךָפַתְנמו ןש תַכאֹס דנוארכ ָךזנ
 אר דֹוכ רנ הליח ָךְרמו קירט-הדנכרפ ץינש או

 : ואפמ שּושמ
 ה ןכ ךרת אר םֶשַכו ןש ראנכ רב בצנ וא

 האנג תעאב הָתַבְלַא הכ זאסמ שּושפ אר דֹוכ
 : רש דַהאֹוֿכ



 ול רימאזמ באתכ בע
 רש דנהאוכ עמקנמ ןארירש הכ אריז ט

 : דוב דנָהאוָכ ןימז ָּתְראָו דננאדכ ןארטַתְנמ אמַאו

 דוב דַהאֹוָכנ רירש ינאמז ךדנא זַא דָעַב ןאה י

 : דוב דַחאוָבִנו דרָכ יהאוָב למאַת שנאכַמ רד
 רש דנהאופ ןימז ָּתְראָו ןאמילח אמָאו אי

 : ריררג דנהאוב ררלתמ יתמאלס ינאְוארֿפ א
 דנכימ יִרֹוש לדאע ךרמ רב רירש בי

 : רראשפימ וא רַב אר דֹוכ יאה ןאדְנדו

 דידְנַכ דַהאוָכ וא רב דנואדכ גי

 : רִיִאימ וא ןור הכ דניבימ אריז

 הדיׁשַכ אר ןאמכו הדרכ הָנְהַרְב אר רישמש ןארירש די
 דנא

 דנוארְנַאיִב אר ריקּפו ןיִבְסַמ את

 : נואס לותקמ אר ןאור תסארו
 תֿפַר הַהֲאַֹכ ורפ ןאשיא ךוכ לֶרַב ןאשיא ךישְמָש ומ

 : רש דהאוכ התסבש ןאשיא יאה ןאמכו

 תא רתֶהַב חלאצ ָךֶרמ ךי ךדנא תמעַנ
 : ריתַכ ןארירש יאה התֿכודְנַא זַא

 רש רַהאֹוָב התָסַכַׁש ןארירש יאה וזאב הכ אריז זי

 : דנכימ דִיֲאַה דננאדכ אר ןאחלאצ אמאו
 דנאדימ אר ןאלַמאכ יאה זור דנואדכ חי
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 גע ול רימאומ באתכ

 : ראבָא-לאזרַבַא את דוב דַהאוָּב ןאשיא תארימו
 טי רש דנַהאוַכנ לגכ אלַב ןאמז רד

 : דוב דנַהאוָכ ריס טחק םאיא רדו

 כ דנושימ .ךאלַח .ןארירש אריז
 ינאפ אה עתְרמ יִמבֹכ לִּתָמ דנואדכ ןאנמשרו

 רש דנהאוכ

 : דידרג דנַהאוָכ ינאפ ןאָכה לָתָמ ילב
 אכ דנכ ימנ אפוו דריגימ ץירק רירש

 : תפָא הרנשַבַבו םיחַר חֶלאצ אמא

 ככ ןימז תֶראָו דֶנָבאַי תכרב ") זא הכ ינאנָא אריז

 דנדרנ

 דנַהאוָכ עטקנמ דנא יו ןּעְלַמ הכ ינאנָא אמא

 : רש

 גכ = דזאפימ םֶכְחַתְסִמ אר ןאסְנָא יאה םֶדק דנואדב

 : דרארימ רורס שיאה קירט רדו

 רב רש דַהאוָכִנ הדְנַכַפַא דַתַּפאיִב הָנ רנַא
 : דריגימ אר שתסד דנואדכ אריז

 הכ םֵתְסַה ריפ ןַאלַאו םדוב ןאוג ןמ
 םֵא הָדיִדַּנ ךּורתמ זגרה אר חלאצ ַדֶרַמ

 : ושב ןאנ אדג הכ אר שלסנ הנו
 וכ הדנהד ץרקו תסַא ףואר זור מאמת



 ול רימאומ באתכ דע
 : דוב דנהאוכ ךראבמ וא תָיירדו

 כב ופינו" ןטשראנכ רב ירשוב

 : ראבָא"לא"דַבַא את דוב יהאוֿכ ןכאס םַפ
 דראדימ תֶסֹוד אר ףאצְנָא דנואדכ אריז חכ

 דומרפ רַהאוכנ ְךְרַת אר דֹוכ ןאפדקמו

 דאבָא-לאדַבַא את דוב רדנהאוב טופחַמ ןאשיא
 : רש רַהאוָכ עטקנמ רירש לֶסנ אמַאו

 דוב דנָהאוכ ןימז ּתֶראָו ןאחָלאצ טכ
 : דומנ דנַהאוָכ תנוכס דַבָאְב את ןָא רדו

 דנכימ ןאיַב אר תַמְכִח חלאצ ןאהר ל
 : ריאמנימ רַכְד אר ףאצנא וא ןאבמ

 תסוא לד רד ו יאדכ תַעיִרש אל

 : דיזל דַהאַֹנְנ שיאה םדק ספ

 דנכימ ןימכ חלאצ יארב ריִרְׁש בל
 : דראדימ "ו לתק דצקו

 דֶרַכ דַהאֹוָכנ ְךֵרַת שַתְסִד רד ארוא דנואדכ ל

 : ראד דַהאוָכַנ יותפ יו רב דָיִא ירֹנאדב ןוג

 ראד האגנ ארוא קירטו שאב דננאדכ ָךָמַתְנמ דל

 דזארֿפַא רַב ןימז תַתאַרוַב ארת את

 : דיד יהאֹוָכ ארנָא דנוש עטקנמ ןארירש ןונ

 דוב הָשיפ םֶלט הכ םריד אר רירש הל
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 הע חל , ול רימאזמ באתכ

 : דישכימ וס רַהָב אר דֹוכ זְבַס "וב תרד לת
 ול דירְרנ תֶסינ ךניאו תשדג אֹמַא

 : רשָנ תֿפאֹו םַדֹרַכ ונתְסִנ ארואו

 ל אר תֶסאר רמו ןכ הָטחאַלמ אר לַמאכ ךרַמ

 ןיבב
 : תסַא יתמאלס ררַמ ןֶא תבקאע הכ אריז

 חל  רידרג דֹנַהאֹוַכ ְךאלַה 'אַעימָנ ןאראכ אט אמא

 : רש רַהאוָכ עטקנמ ןארירש תבקאעו

 טל תפָא דנואדכ זַא ןאחלאצ תאגנו

 : לוב דַהאוָב ןאשיא 'ַהָעְלְק וא יגְנת תקו רדו
 מ דַהאֹוָכ תאָגנ הדרכ תַנאעַא אר ןאשיא דנואדכו

 דאד
 דינאהר דַהאֹוַכ הדרכ ץאלכ ןארירש וַא אר ןאשיא

 : דנראד לכנות וא רב אריז

 חל רומזמ
 יארב דִוָד רומזמ

 רֹּכַדַת

 א אמנמ ךיבות דֹוכ בצנ רַד ארַמ דנואדכ יִא

 : אמְרֶפמ םַביִרֶאַת שיוכ םַשָכ רדו

 ב התפר דּורפ ןמ רד ות יאה רית הכ אריז

 : תַסַא הדמָא דּורפ ןמ רב ות תְסַדו

 ex) -ד



 חל רימאזמ באתכ וע

 תסינ יִתַהְצ ות בג בבסב ןמ ךסָנ רד ג
 יתַמֲאלַפ םַדֹוכ יאטכ ָבכב םיאה ןאוֿכתְסֹא רַד

 + רב

 תסַא התשדג םרס זא סנאהאנג .אריז ר

 : הרש רַת ןיגנַס םתקאט זַא ןארנ ראב לתָמ
 תסָא הרש הּורְקַמו ןפעתמ ןמ ַתאָחאֹרִג ה

 : ןמ תקאמח בס
 סא הדש יִנְחְנִמ תָיאהַנ יבו םֶניִפמ רוכב ו

 : םנכימ ּרררַת ןאנכ םַתאֹמ זור "מאמת
 תסא הרש רפ שזוס וַא ןמ מכ אריז ז

 : תֶסינ יִתַחַצ ןמ סג רדו
 םַא הרש התפוכ תיאהניבו םַהיִב ןמ ה

 : םנזימ הרע דֹוֿכ לד ןאנֿפ זַאו

 תפָא לח מנ מ רד ןמ ווא מאמה רנואדכ יא
 : רשאבימנ יפנמ לת זַא ןמ יאה הלאנו

 תסָא התפר ןמ וַא םתֹוקו רפטימ ןמ לד י
 : תסינ ןמ אב זינ םנאמשְנ ךונו

 ימ ראנכ רַב ןמ ןאלַב זַא םנאקיֿפרו ןאתסוד א
 דַתְסיא

 : רָנֲא הראתסיא רוד ןמ ןאשיוכו

 דְנְרַתְסגמ םאד דנראד םנאג ךצק הכ ינאנָא בי
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 חל רימאזמ באתכ

 דנַוגימ זיגְנַא הָנְתַּפ ןאנכס םנאשידנַא-דבו

 : דננכימ רפת אר הליח זור םאמתו

 םונש ימנ רַכ לֵתָמ ןמ אמא

 : דנכנ ואב אר דוכ ןאהַד הכ םגנג דננאמו |

 דונשימנ הכ םַא הדידרג יסכ לתמו
 : רשאבנ יתגח שנאבז רד הכ יסכו

 םשכימ ארת ְראַמֲתְנֲא דנואדכ יא הכ אריז

 : דאד יהאוכ באג םיאדב הָוהְי יִא ֹות

 דניאמנ ידאש ןמ רַב אדאבמ םַא התֶפג הבנונ

 : דנְנכ רבְכַת ןמ רב דולב םיאפ ןוג

 םַא הרש בֵצנ ןדאתֿפא יארְב הכ אריז

 : תסַא ןמ יור שיפ השימה ןמ ךרדו

 םיאמנימ ראבְכָא אר דוכ ָהאנג אריז

 : םַתְסַה ןיגְמג רוכ יאט וַאו

 דָנְרוא רוזו הדְנז םנאנמשד אמא

 ראָיְסַב דניאמנימ ץגב ןמ רב בבס יב הכ ינאנָאו

 : דנא

 דננאפרימ ידב ןַמְּב יכינ ןנעב הכ ינאנָאו

 : םנכימ יִורָיְפ אר ייוכינ אריז דָנַזְרַויִמ תואדע ןמ רב

 אמנמ ָךְרִת אֹרַמ דנוארכ יא

 : שאבמ רוד ןמ וַא ןמ יארכ יא

 -ר -ד1
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 טל | חל רימאזמ באתכ חע
 הכ ידְנוארכ יִא אֹמְרֿפ ליִנְעַת ןמ תְנאעָא ירבו בכ

 : יִתְסַה ןמ ָתאָננ

 טל רומזמ
 ןאיִנמ ראלאס ןּותּודי יאֹרְב

 דִוָד רומזמ

 דֶרַכ םַהאֹוָכ טֿפַח אר דֹוכ יאה האר םַתָֿפג א

 םזרונ אטכ םנאבזב את

 ימאדאמ תשאד םַהאוָכ האגנ םאָגַלְב אר דֹוכ ןאהד

 : תפָא ןמ שיפ רירש הכ

 םדרכ תּוכפ זינ ייוכינ זַאו שומאכו םדוב גנג ןַמ ב

 .+ רַמָא תַכְרחְב ןמ ררדו
 רש םֶרְג םנּורדְנַא רד םלֶד ג

 דידרג התכורפא שָתַא םַדְרַכימ רּכַפַת ןוְנ

 : םֵתֿפג ןָכס דּוכ ןאבוב סַּפ

 זאס םולעמ ןמ רב אר לְגַא דנואדכ יִא ד
 תָסיִג הכ אר םַמאיַא ךאדקמו

 : םַתְסַה ינאֿפ רֶדַק הָג םַמְהַפַב את

 יהתְבאפ בו ךָי לּתְמ אר םיאה זור ךניא ה

 תסַא יה ֹות ךטנ רד םינאגדנזו

 רש הראד רארק תלאטב ץֶחמ ימדָא רה 'אניק
 : הלס
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 טע טל רימאזמ באתכ

 דנכימ ראתֿפַר לאיכ .רד .ןאסנָא ךניא

 דַדְרְנִמ בֵרֵטָצמ תלאטב המ
 עתַמַת ןָא וַא הָּכ תֶסיִכ דנאדימנו דנכימ הריכד

 : דרב רהאוכ

 ְז םשאב רַמַתְנמ הֶג יארְב דנוארכ יִא ןַאלַאו

 : דשאבימ ות רב ןמ ךימא

 ה . . ןאהַרְב םנאהאנג ָהָמַה וַא ארמ

 : ןאדְרנַמ ראע ןאלָהאָנ ָךֶזנ ארמו
 מ םדְרכנ זאב אר דוכ ןאב םדוב גנג ןמ

 : יהָררַכ ארניא ות הכ אריז

 ו ראד רב ןמ וַא אר דוכ יאלַב
 : םושימ ףלַת ןמ ות תֶסַד בְרצ וא הכ אריז

 אי בידָאַה אה באתעב שהאנג בבסב אר ןאסְנָא ןוָג

 ינכימ

 יראדגימ ריב לָתַמ ארוא סיאֿפנ

 תסַא תלאטב ןיִחֹמ ןאפְנַא רה "אניקי

 | : הלס
 בי הָדְב שנ םדאירפבו ןנשַב ארַמ יאעד דננארכ יא

 בירג ןמ הכ אריז שאבמ תָכאס םיאה ְךֵׁשֲא או

 ות ךֶנ רד םַתְסַ
 : דוכ ןאררפ ַעימְג לֶּתָמ םֶתְסַה ליזנ



 מ , טל רימאומ באתכ
 ךאנחרפ את ןאדְרגְב ןמ זא אר רוכ (םָשכ) יור גי

 םוש

 ; םֶדְרְג באָיאנו םנכ תַלְחַר הכנָא זַא לבל

Ag yo] jee 
 ואיִננמ ראלאס אב

 דָוְר רומזמ

 םַא הדישככ דנואדכ יארֶב ראיפב ָךאטְתְנא | א

 : דינש ארמ ךאירפ הרש ליאמ ןַמְבו

 ןגל לג וַאו ררֹוָא רב תכאלַה ַהאָנ זַא ארַמו ב

 םיאח םדק התשארנ הרכצ רב אר םיאה יאפו

 ; דינארְרג םֶכְחַתְסִמ אר
 יאדכ דמה ינעַי ררארג םנאהד רד הזאת ידורסו ג

 אראמ

 דנואדכ רב הרש ןאסרַת דָנניב ארניא ןוָג יראיסב
 : רְרכ דנָהאוָכ לכת

 דראר ללות דנואדכ רב הכ יסכ לאחב אש\וכ ד

 : דושנ ליאמ גורד ןאּדַתְרמו םלאֿט ןארַבַבַתֹמְבו

 יאה ראכ תסַא ראב הָנ אמ יאדב הֹוהְי יִא ה

 יהָדְרַכ ות הכ בינע
 יהָדומנ אמ יארב הכ ַײאה ריבְדַתו
 דְרכ ןאָותנ םיוקת אר אהנָא ות ַךמ רד
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 אפ מ רימאזמ באתכ

 ראמש ךמ וַא םנכב ןאָיַו רירְקַת אר אהנַא רנֲא

 : תסַא הדאיז

 , יתְׁשאדַנ תבְגַר הָידַהו ינאברק רד

 ידרכ זאב ארַמ יאה שוג אֹמַא

 : יתְפאוָכַנ אר האנג !נאברקו יִנַתְכוס "ינאברק

 ז רד באתכ ךאמּוט רַד םיִאימ ךניא םתפג האגנָא

 : תסָא הרש התָשְונ ןמ 'ַהְראב

 ה תַּבְנַר ןמ יאדכ יא ות 'ָהְדארֶא ןֵדְרוָאאַגְב רד
 | םראדימ

 : תסַא ןמ לד ןּורדְנַא רד ות תעירשו

 מ םַא הדאד תַראשַב תלארעב גרוב ָתַעאמַג רד
 תשאד םַהאוָכנ זאב אר דּוכ יאה בל ךניא

 : ינאדימ דנואדכ יא ותו

 י = םָא התָשאדנ יפבמ רוכ לד רד ארת תלאדע

 םַא הדַרַכ ןאָיַב ארת תאָגנו תנאמא

 הדרַכנ ןאהנפ גרוב תעאמְג זַא ארת "תסארו תַמְחַר

 : םַא

 אי ראדַמ זאב ןמ זַא אר דוכ ףטל דנואדכ יִא ות ספ
 : דנכ תטפאחמ ארַמ "אַמיאד ות "תְסארו תַמֲחַר

 כי דנכימ הָמאחֶא ארַמ ראמשיב יאיאלב הכ אריז
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 מ רימאומ באתכ בפ

 םנאֹותימַנ הכ יִּדַחב תסַא התַפְרִג ארַמ רוד םנאהאנג

 דיד

 תסָא הדאיז ןמ ְָךָס יאה יומ זַא

 : תסַא הדְרַכ ךרח ארמ ןמ לדו

 הָדְב תאְגנ ארמ הדומרפ תַמַחְרַמ דנואדכ יִא גי

 : אֹמְרֹפ ליִנְעִת ןמ תנאעֶאב דנוארכ יא
 דנכאד ןמ ןאג תַכאְלַה רצק הכ ינאנָא די

 דנוש הדְנָמְרָשו לנָב "אימג
 דנראד תגר ןמ דב רד הכ ינאנָאו
 : דנדרנ אָוְסרו הדינאדרגרב בקעב

 דניוגימ הַה הה * ןמ רַב הכ ינאנָא וט

 : דש ןארי) שיוב תְלאָגַב בבס
 דניאמנ ידאשו דו ות רד ות ןאבלאט ָעימָג אמַאו זט

 דנראד תסוד אדה תאגנ הכ ינאנא
 : תסַא גרוב דנואדכ הכ דנג "אמיאד

 | םַתְסַה ריקפו ןיכְסַמ ןמ אמו יי

 רנבימ רכפת ןמ 'קְראב רד דנואדכו

 יתסַה ןמ 'ָהדְנהד תאגנו ןואעמ ות

 : אמרפמ ריִכְאַת ןמ יאדכ יִא



 גפ אמ רימאומ באתכ

 אמ רומזמ

 ןאיננמ ראלאס יארב
 דָוָד רומזמ

 א דנכימ רכָּפַח ריקפ יארַב הכ יסכ לאחב אשוכ
 : דאד רַהאְוכ יצאלכ אלב זור רד ארוא דנואדכ
 ב דַהאֹוכ הנו דרכ דַהאֹוָכ תטפאחמ ארוא דננאדכ

 תשאד

 דוב דַהאֹוָכ ךראבמ ןימז רד וא

 : דֶרַכ יהאוָכנ םיִלְסַת שנאנמשל יוזְרָא הב ארואו
 ג דַהאוָכ דִיאַת יראמיב ְךַתְסִב רַב ארוא דנואדכ

 דומנ

 יהאוָכ שיראמיב רד ארוא ָהאגְבאוָכ "ימאמת

 : רינאֹרַתְסג

 אמנ םחר ןמ רַב דנואדכ יִא םתפג ןמ

 :םַא הדיזרו האנג ותב אריז הָדְּב אּפָש ארמ ןאָנ

 ה = .דעוגימ ןכפ ידב הב ןַמ 'ָהְראב רד םֶנאנַמְשד

 : דוש םג וא םאנו דרימב 'יכ הכ

 ו = דוונימ לטאב ןכס דיֶאיב ןמ ןדיד יארב רנַא
 דנכימ עמ אר תרארש דֹוכ רד שלדו

 : דנכימ עיאש ארנַא דָוַר ןוריב ןוג
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 אמ = רימאזמ באתכ דפ

 דננכימ יִמאַמנ ןמ רב רַגידְַי אב םנאמצַב עימגו ז

 : דֶנשיִדְנַאיִמ יד ןמ 'תְראב רדו
 תסָא הרש התיר וא רב ךלהמ 'ִחְתְראח הכ ח

 : תָסאַכְרַב דַהאוָבִנ רגיד תסַא הדיבאוכ הכ לאחו
 םַתְׁשאדיִמ אֹמֲתְעֲא וא רב הכ ןמ ץֶלאכ תסוד ןָאו ט

 דרוכימ זינ אֹרַמ ןאנ הכ

 : דרכ דָנלב ןמ רב אר דֹוכ 'ָהְנְשאּפ

 אֹרַמ הדומרפ םחר ןַמ רב דנואדכ יִא ֹות אמאו ו

 ראדְב אפ רַב

 : םנאסר ןאשידב תאזאנמ את

 יראד תַבְגְר ןמ רד הכ םנאדימ ןיא זַא אי

 : דיאמנ ימנ רֶבַפ ןמ רַב םנמשד הכ אריז

 יהְדומנ םַכְחַתְסִמ םלאמַכ ָבֵבַסב ארו ב

 : רומנ יהאוָכ םיאק "אמיאד שיוכ ךוצחב ארמו

 דאב ךראבתמ לֶאְרְשְי יארכ הָוהְי ג
 : ןימָאו ןימָא דַבָאַב את לזַא זַא
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 הפ במ | רימאזמ באתכ

 ינש רפס

 במ: רומזמ

 ןאיִנגמ ראלאס יארְב
 חרק יִנָב ַתהנב יהָריִצַק

 א תש בַא יאה ךהנ יארְב ּוהֶא הכְנאנג

 דראד קאָיְתשֶא

 ות יארב דירש קאיִתְׁשֲא ןמ ןאג אדכ יִא ןאנֶנמַה

 : דראד

 ב : יח יאדכ יַהְנׁשַה תסאדכ 'ִהְנָשַת ןמ ןאג
 : םוש רצאח אדכ ךּוצחבו םיִאיב יַכ הב

 : דובימ ןמ ןאנ בשו זור םיאה ךשא

 ן תֶסאְגכ ות יאדכ דְנַתֿפגימ ארמ זר יִמאמַת ןוג

 ד דוכ רַב אר דוכ ןאג םרוַאימ דאיִב אר ןיא ןוָג

 ו םזירימ

 'הנאכב אר ןאשיאו םתפרימ תַעאמְג אב הדוגְנ

 םְֵרַכימ יורשיפ אדכ

 : ןאגדננכ-דיע הורג רד חיִבְסִַתְו םגְרַת זאוָאב

 - יהרש ינַחְנמ אר םַנאָג יא

 יהָתְשנ ןאשירפ ןמ רד ארגו

 יארְב ארוא הכ ארז ראד דימא אדכ רַב

 : תֿפג םהאוָכ דָמֲח זאב וא יור תאגנ



 במ רימאזמ באתכ ופ

 רש ינֶחְנמ ןמ רד םנאג ןמ יארכ יִא ו
 דרכ םַהאֹוָכ דאי ןּדְרַי ןימז זַא ארת ןירב אנב
 : רָעְצַמ לבג זַאו ןֹומְרָח יאה הוכ וַא
 ות יאה ראשבַא ןאוָא זַא דָהדיִמ אֹדְנ הָנלב הָנל
 התָשַדג ןמ רב ות יאח גומו אר באויכ מג

 : תסא

 רומרפ דַהאוָכ אר רוכ תַמְחַר דנוארכ זור רד ה

 דזנ אעדו דוב דַהאוכ ןמ אב וא ךורס בָש רדו
 : ןמ תאיִח יאדב

 שומארפ ארַמ ארֶנ ןמ ַהֵרֹכַצ "א םַא התפג אדכב ט

 יהָרְרַכ

 : םנכב לדרַת ןאנכ םתאמ ןמשד לט בבסב ארֶנ
 ארמ םיאה ןאוֿכתסא רד יגְדיבּוכְב םנאנמְשד

 דְננכימ תמאלמ
 : תְסאְנכ ות יאדכ דנוגימ אֹרַמ הזור המָה הכנוְנ

 ןמ הו "אלנו הרש ינָחְנמ אֹרָנ מ ןאָג יָא א

 יהתשנ ןאשירפ

 רַמִח זאב ארוא הכ אריז ראד דימא ארכ רב

 תֿפג םַהאוְכ

 : תסַא ןמ יאדכו ןמ יור תאגנ הכ
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 זפ גמ רימאומ באתכ

AS | = 

 א ןכ ירואד ארַמ אדכ "א

 אמרפ לציפ םחריב םוק רב ארמ יאָועדו
 : הד יצאל3 ארמ םלאטו רג הליח ְרמ זַאו
 ב רוד ארמ אֹרְג יתפה ןמ תווק יאדכ ות אריז

 יתָכאדְנַא

 : םנכב דּדרַת ןאנכ"םתאמ ןמשד םֵַתְכ בבסב ארֶנ

 : תיאדָה ארמ את תֶסָרַּפַב אר דוכ יִתְסארַו רונ

 דנַיאמנ

 : דננאסְר ֹות יאה ןֵכָסמְו ות סּדקמ ָהוכב ארמו

 ד תַפַר םהאוכ אדכ הבְרמב האננַא

 תַסֶא ןמ ימַרכו רורס הב ייאדכ יוסב

 םַהאוָכ חיִבְסַת טבְרַב אב ןַמ יאדכ אדכ יִא ארתו

 : דֶנאוָב

 ה | יהרש ינחנמ אֹרָג ןמ ןאַג יא

 יהתשנ ןאשירפ ןַמ רד ארגו

 ראד אדכ רב דימא

 תֿפג םהאוָכ דַמַח זאב ארוא הכ אריז

 : תַסַנַמ יארכו ןמ יור תאגנ הכ



 דמ רימאומ באתכ הפ

 דמ רומזמ

 ןאיִנְנמ ראלאס יארֶב
 חרק יִנָב 'הדיצק

 םיִא הדינש דוכ יאה שוגב אדכ יִא | א

 דנַא הדאד רבכ אראמ אמ ןאֹרַרפ

 םאיא רדו ןאשיא יאה זור רד הכ יראכ זַא

 : יהָדְרַכ ףלס
 אמא ידְרכ ןוריב אראה תמא דֹוכ תסדב ות ב

 ידומנ סרג אר ןאשיא

 רָשַתְנמ אר ןאשיא אמַא ידרכ האבַת אראה םוק

 : יתָבאפ

 רנַרְרבַנ ריִכְסַת אר ןימז דוכ ךישמשב הכ אריז ג

 דאדנ תאָננ אר ןאשיא ןאשיא יוזאבו

 ות יור ָךונו וזאבו ות תסאר תפד הכלב

 : ידוב דנֶפְרַכ ןאשיא זַא אריז
 יתַסַה ןמ האשדאפ ות ארכ יא ד

 : אמְרַפ רַמַא בוקעי תאָננ רַב ספ

 רְנכֿפא םיהאוַכ אר רוכ ןאנַמָשד ות ךַרמב ה

 םיִהאוב לאמיאפ אר שיוכ ןאפלאכמ ות םאנבו
 : תָכאֹפ
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 טפ דמ רימאומ באתכ
 ו תְׁשאד םַהאוָכִנ לּכוַת דֹוכ ןאמכ רב אריז
 : דאד דַהאָכִנ יצאלכ ארמ םרישמשו
 ז  ידאד יצאלב אמ ןאנַמְׁשד וַא אראמ ות הבל
 : יתָכאס לֶגַכ אראמ ןאצנבמ
 - דְרכ םיהאוכ רַכֿפ אדכ רב זור ימאמַת
 דנאוָכ םיהאוָכ היִבְסַת דֵנֲאָב את ארת םאנו

 | : הלפ
 מ אָוְסרו התַכאדְנַא רוד אראמ ות ןָאלַא ןכיִל

 יהָתְכאס

 : ייַאימנ ןוריב אמ יאה רַבְשְל אבו
 . יהָתְכאַס ןאדרגור ןמשד שיפ זַא אראמו

 : דננכימ גאראת ןַתָשיוָכ יארְב אמ ןאמצכו

 אי יהָררַכ םיִלְסַת ךארוכ יאֹרְב ןאדנפפוג לְתַמ אראמ

 : יהַתְכאפ הדנכארפ אה תַמִא ןאיִמ רד אראמו

 בי יתכורפ אהב יב אר דֹוכ םוק

 : יררבנ עפנ ןאשיא תַמִיִק וַאו
 גי ידיִנאדְרְנ ראע אמ ןאגְיאסַמַה דִי אראמ

 : דניאמ .ךְרְנאררנ הכ ינאנָא רזנ הירו תנאהָא
 יהֲתַכא רתמ לא"ברצ אה תַמא ןאימ רד אראמ
 : אה םוק ןאימ רד רַפ ןרינאבְננ

 ומ הַא ןמ ָךָנ רד הזור המה ןמ ַײאוסרו
39 

- 
 ד



 דמ רימאזמ באתכ

 : תסַא הָרינאשופ אֹרַמ םַר תאו
 ׁשאחֿפו וגתמאלמ ןאוָא וא זט

 ; הדְנֶריג םאקַתְנַאו ןמשר יור זַא

 רש עקאו אמ רַב המה ןיא זי

 תנאיכ ות ָךֶהַע רדו םידרכנ שומארפ ארת אמא

 ; םידיזרונ

 דידְרגנ רַב בֶקַעְב אמ לד חי

 ; דיזרונ ףארַחְנִא ות קירט זַא אמ יאה יאפו

 ידיבוכ אה רַרְַא ןאכמ רד אראמ דָנֶנְדַה שי

 : ירינאשופ תֹומ 'היאסב אראמו

 םידרכנ שּומארַפ זגְרַה אר דֹוכ יאדכ םאנ כ

 : םיתשארפינ רַב ריג יאדכב אר דֹוכ תסדו

 דרכ רַהאוָכנ יִסְררְוג ארניא אדכ איִא אב

 : דנאדימ אר בלק יאיאָּפַכ וא אריז
 םיושימ התשכ זור מאמת ות רטאכב הניִארַה בכ

 : םיושימ הדרמש חב ןאדְנָפסּנ למ
 יהָיבאֹוָכ אנ ןש ראדיב דנואדכ יא גב

 : ואדנימ רוד דַבַאב את אראמו ויכרב

 ידינאשופ אר דֹוכ יור ארֶנ דכ

 : ידְרַכ שומארפ אראמ יגְנַתו תלדו
 תסַא הרש םכ ךאכב אמ ןאָג הכ אריז הכ
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 אצ המ | דמ רימאומ באתכ

 : הדיפסנ ןימזב אמ סכש\

 ו זיכְרַב אמ ָתַנאָעַא ָתהְנב
 : הָד הֶיְרַפ אראמ דוכ תיינאמחר ראב

 המ רומזמ

 אה ןַסָּוס רב ןאיננמ ראלאס אב
 חרק יִנָּב 'הְדיִצק
 תאביִבְח דורס

 א רֵׁשּונימ וכינ םאלכב ןמ לד
 םיוגימ האשדאפ 'ָהְראב רד אר דוכ 'ִאָשְנָא

 :תסַא רֶהאמ בתאכ סלק ןמ ןאבז
 כ רב תַמֲעֹװ םֵרָא נב זַא .יתפה רַת לימנ ות

 תָמַא הדש התֿכיר ות יאה בכ

 את תֶסַא התכאפ ךראבמ ארת אדכ ןירַב נב

 : דאבַא-לארַבַא
 ג EAT דוכ ןאר רב אר דוכ ךישמש ראּבג יא

 : אר שיוּכ יִיִיִרְבַכו לאל יע
 ד ַתַהָנב בלאג הדש ראָוכ דוכ יֵאירְבַבְבו

 תלאדעו םלחו יתסאר

 דַהאֹוַכ ותב אר ךאנסְרַת יאה זיִנ תַתְסאר תְסַדו

 ; תֶבֹומֲא

 ה דָנְתְפאיִמ ות ריז אה תמא ות ןית יאה רית הב
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 המ רימאומ באתכ בצ

 : דורימ ורפ האשדאפ ןאנמשל לֶדבו
 - תַסֶא דאבָא לאדנַא את ות תַכַת אדכ יִא ו

 : תפָא ות ָתַנַמְלַפ יאצע יתְסאֹר יאצע
 יתְׁשאד ןמשד אר תרארשו תֶסוד אר תלארע ז

 ינאמדאש ןנורב ארת ות יאדכ אד יב :אנב

 : תסַא הררכ חַסַמ תיאקפר זַא רַתְׁשיִב

 תא הָכיִלַפו דועו רמ ות יאה תָּכַר המה ח

 שוכ ארת אה ראתְּב הכ ןאע יאה רצק א

 : רֶנֵתְכאס
 דָנַתְסַה ות ָביגְנ ןאנז זַא ןאהאשךאפ ןארַתְכַד ט

 הָראתְסיא ריפוא יאלט רד תַתְסאר תְסַב הָכְלַמ

 : תסַא

 ראד ארפ אר דֹוכ שּוגו ןיִבַבו ןנשב רתכד יִא י

 : ןכ שומארפ אר תכרפ 'הנאכו דוכ םוקו

 דושב ות לאמג קאתָשמ האשראפ את אי

 : אמנ תדאבע ארוא םַפ תְסת דנואדכ וא אריז

 יִנאֹגַמְרַא אב רוצ ָךַתְכלו בי

 : ריִבְלַט דְנַהאֹוָכ ארת 'ידְנמאצְר םוק ןאדְנמ תלודו
 תסַא דיִגמ ןּורדְנַא רד "אמאמַת האשדאפ ַתְכַד ג

 : תסַא עצְרמ אלט אב וא יאה תַכַרו

 רושימ רצאח האשדאפ ָךֶנ ראד זארט סאבלב רי
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 גצ ומ | המ רימאזמ באתכ

 ות דזנ יו בקע רד וא ןאהארַמַה יאה הָרָבאֹב

 : רש דנהאוַב הדְרָוא

 ומ דנושימ הדְרוָא ישוכו ינאמדאשב

 : רש דנהאוכ לכאד האשךאפ ךצקבו

 זט דוב דנהאוכ תנארספ תנארדפ ץֶועב

 : תכאס יהאוָכ ןארורס ןאהנ ימאמַת רַב אר ןאשיאו

 דרַכ םַהאֹוָכ רֶכַד אה רֶהַד ַהמַה רד ארת םאנ

 -דַבֲא את תֿפג דְנַהאֹוָכ דַמַח ארת אה םֹוק ספ

- 
- 

 : דאבָאדלא

 ומ רומזמ

 ןאיננמ ראלאס יארב

 : תּומְלַע רַב חכק יִנָּב ךורס

 א תסאמ תווקו ָאגלמ ארב

 : דושימ תפאי "אַרֹופ אה יגְנַת רד הכ יראכ רדמו

 ב -הַדְתַ לדַבִמ ןאהנ הָג רגַא דיסְרִת םיהאֹוכנ ספ

 : דִיִא שולב אירד עק רד אה הוכו

 ּ דַנִיִא שוגבו דֶננכ בושֶא שיאה בָא הֶנ רגַא

 דנדרג לזלותמ ןָא ישכ רַס וא אה הוכו

 : הלס
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 ומ רימאזמ באתכ . רצ

 ְךאֹנְחַרֿפ אר ארכ ָךֶהַׁש שיאה הָבְעש הכ תֶסיִרֲהַנ ד

 דזאסימ

 : אר יִלְעַא תְרַצַח סורק ןכסמו
 דרוכ דַהאֹוכנ ׁשֵבֹנג ספ תסוא טסו רד אדכ ה

 : חָבֹצ עולט רד דְרַכ דַָהאוָב תנאעֶא ארוא ארכ
 דנֶדידרג ְךְרֵחַהֹמ אה תַכָלִמַמו דנדז הרענ אה תַמא ו

 : דידרג התְכאדג ןאהַנ ספ דאד אר דוכ ןאָוֲא וא

 תסאמ אב תֹואֹבִצ הוהי ז

 אמ דנלב 'העלק בוקעי יאדכו

 : הלס
 דינכ הראטנ אר דנואדכ יאח ראכ דַײאוב ח

 : דומנ אדִיַֿפ ןאהג רד אה יבארַכ הָג הכ

 דהדימ ןיִכָסַ ןאהְנ יאצקַא את אראה גְנֶג וא מ

 דנאזוסימ שתאב אראה

 םַתְסַה אדכ ןמ הכ דינאדבו דיתְסיא זאב י

 לאעַתמ ןאהג רדו לאעַתמ אה תַמא ןאָיִמ רד
 : רש םַהאֹוכ

 תֶסאמ אב תּואָבְצ הֶוהְי אי

 אמ ָךנלב 'ַהֲעלַק בוקע] יארכו
 : הלס
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 זמ רימאומ באתכ

 זמ רומזמ
 ןאיִננמ ראלאפ .ארב

 חרק יִנָב רומזמ

 דינז ְךַתְמַד אה תמא עימנ יִא

 : דיִרוָא רַב גְנאב ידאש ןאָוָאב ארכ ָךזנ
 תסא ביהמו לאעתמ דנואדכ אריז

 ; גרוב יארכ ןאהג 'מאמַת רבו

 תכאפ דַהאּוָכ בולגמ אמ ריז רַד אראה םֹוק

 : אמ יאה יאפ ריז רַד אראה הֿפיאטו

 דיֹזג רַב דַהאוָכ אמ יאֹרְּב אראמ תארימ

 דַראדימ תֶסֹוד הכ אר בוקעי תלאלג ינעי
 : הלס

 תסַא הדומנ דועצ דנלב זאוָאב אדכ

 : אֹנָרַכ זאואב דנואדכ

 דינאוָכב חיבְסַת אר אדכ דינאוָנב חיִבְסַת

 : רינאוָכב היבָסַת אראמ האשדראפ דינאוכב חיבסת

 תסַא ןאהְנ ימאמַת האשדאפ אדכ אריז

 : דינאוָכב חיבְסַת ידְנַמֵדרכְב

 דנכימ תנַמְלֲ אה תַמֹא רַב אדכ
 : תֶסַא התְסָשְנ דֹוכ סדק ָתְכַת רָב אדכ

 הצ
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 המ , זמ  רימאזמ באתכ וצ

 עָמָג םֶהְרְבַא יארכ םוק אב אה םֶוק ןארַוְרַפ ט

 רנַא הרש

 תסאדכ ןָאזַא ןאהג יאה רַּפַפ הכ אריז

 : תַפַא לאעּתמ ראיִסַב וא

 חמ רומזמ

 רומזמו דורס

 חק יִנְב

 .דיגמ תיאהניבו תסַא גרזב דנואדכ א

 : שיוכ סדקמ הוכ רדו אמ יארב רש רד

 תסַא ןאהָנ מאמת "ראשו שידנלב רד לימָג ב
 ןויצ הוכ

 : םיטע האשךאפ 'ַהְיְרַכ לאמש ָךֶנאוָנ רד

 : תא ףורעמ דב ואְְלמב ןָא יאה רֶצק רד אדב ג
 רנרש עמג ןאהאשְדאפ ךניא אריז ד

 ; דִנַתְׁשַהרְד םַה אבו

 דֶנָריִדְרִג בגעתמ דנדיד ןוָג ןאשיא ה

 : דְנֵדְרַכ רארפ הראתֿפא תַרָיַח רדו

 ריר ילותסמ אְננָא רד ןאשיא רב הזרל +
 : ךיאזימ הכ יז לתָמ רירש ררדו

 : יתְסַבְש יקרש ךאבב אר שישְרַת יאה יִתָשַכ לת ו
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 המ | רימאזמ באתכ
 : םיא הָדיד ןאנָגמַה םידוב הרינש הכנאנג
 אמ יאדכ ְךֶהש רד תּואָבְצ הָּוהְי ךהש רד

 דַהאֹוַכ םֶכְחַתְסִמ ראבָא-לאדַבַא את ארנָא אדכ
 תָבאס

 : הלס
 םיא הדרכ רּכפַת ות תמר רד אדכ יא
 : ות לכיה ןורדְנַא רד
 י תיבסת ןאנָגמַה תסַא ות אנ הכנאנְנ אדכ יא

 | ןימז יאצקא את זינ ות

 : תַַא רפ תלארע וַא ות תפאר תְסַד

₪ 

 אי דָנֹוב הָדּוהְי ןארַתְכדו דנכימ ידאש ןיצ הוב

 | דני
 : ות יאה ירואד בב

 ו דימארכב וא ָךרגאדְרְגו דינכ ףאָומ אר ןֹויצ

 : דיראמָשַב אר יִו יאה רבו

 ג דיהנב שיאה ראצה הב אר רוב לד

 דינכ לּמַאַת שיאה רצ רדו
 : דיהד עאלַמָא אר הדָניֵא 'ָהקַבַט את
 י = דאבָא"לאדדַבַא את תֶסאֹמ יארכ אדכ ןיא אריז
 : דומנ דַהאֹוָכ תָיאדַה תומב את אראמו

-! 
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 טמ רימאומ באתכ חצ

 טמ רומזמ

 ןאיננמ ראלאס יאֹרְב
 חרק יִנָב רומזמ

 דיִוָנָשָב ארניא אה םוק "ימאמת יֵא א

 : דיריג שוג ארניא ןוכסמ עבר 'ַהָנֵכֹס עימג יא

 :"אעימג ןאריקפו ןאדנמ תלוד יִא ץאוָכו םאָוַע יִא ב
 דנארימ ןכס תַמְכִחב םנאבז ג

 : תסַא תַנאֹמֿפ ןמ לד ָךּכַפַתו

 םריגימ ארֿפ יִלַתַמַב אר דֹוכ שוג ד
 : םיאשנימ טַבְרַב רב אר שיוכ יאמעמ

 םשאב ןאפרַת אלב יאה זור רד אֹרְנ ה

 : דנכימ הָטאחַא ארמ םיאה הָנׁשאפ האנג ןוָג

 דָנֵראד דאמְתְעֲא דֹוכ תלוד רב הכ ינאנָא ו

 : דָניאמנימ רּנֿפ שיוכ ירגנאָות ָתַרָּתַכ רבו
 דַהאוָכַנ הָידֿפ דוכ ךדארב יארְב זגרה סכ גה

 | דאד

 : דישְכְב דַהאוָכנ אדכב ארוא 'ָהְראּפַכו

 תֶסאהַב ןארג ןאשיא ןאָנ ַהֶיַרַפ אריז ח

 ; דיסר ןאָנֲתימנ ןאדב "אָרַבַאו
 דאכָא-לאזדָנָא את דנאמב הדנז את ט

 ; דניבנ אר דאספו
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 טצ ממ רימאזמ באתב

 i דֶנְרימימ ןאמיכַח הכ דניבימ איז

 דָנררגימ ךאלַה םה אב ןאהַלְבַאו ןאלהאנו

 : דננכימ ךִרַת ןארניד יארב אר דֹוכ תלודו

 א ןאשיא יאה הנאכ הכ תֶסניא ןאשיא לד רבֿפ

 רשאב ימיאד
 רודב רוד ןאשיא יאה ןכְסמו

 : דָנָהְניִמ דֹוכ יאה ןימז רב אר דוכ .יאה םאנו

 בי דנאמ ימנ יקאב תַמְרִה רד ןאסְנָא ןכיל

 : רושימ ךאלַה הכ תסַא םִיאהב לתָמ הכָלַב

 1 תֶסַא ןאשיא תְלאהְג ןאשיא 'ָהְקירט ןיא

 דנדְנְפֶפימ אר ןאשיא ןבס ןאשיא ָבאקָעַאְו

 : הלס
 די דנושימ הדנאר הָיָואה רד ןאדְנפסוג לתָמ

 דנכימ ינאבש אר ןאשיא תּומו

 דנַהאוַכ תַמּוכח ןאשיא רַב ןאתְסאר ןאהאנחבצו

 דַרַכ

 רש רַהאֹוָכ הריסופ הָיְואה רד ןאשיא לאמנו
 : רֵׁשאבנ ןָא יארְב ינָכְסִמ את

 ומ דַהאֹוֿכ תאננ הָיאה תָפַד זַא ארמ ןאג אדכ ןכיל
 : דאד



 נ | טמ רימאזמ באתכ

 תַפָרְג דהאוכ ארמ הכ אריז

 | : הלס
 דרג דנמתלוד יסכ ןוָנ שאבמ ןאסרַת םַפ זט

 : דוש הרוזפא וא 'ָהנאכ לאלגו

 ררב רַהאוכַנ ןָאזַא יִזיִג דרימב ןוָג אריז זי

 : תֿפַר דַהאוָבִנ ורפ וא בקע רד שלאלנו

 רנאוכימ ךראבמ אר ןַתָשיִוכ דוכ תאָיח רד אריז חי

 : דֶנִיאתְסיִמ ארת םדֶרַמ ינכימ ןאפחַא דֹוכ רב ]וו

 תַסויַפ דָנַהאוָב דֹוכ ןארדפ 'ָהְקְבְטב ןכיל ט

 : דיד דנַהאוָכַנ דַבַאְב את אר רונ הכ

 רָראדנ םֶהַפּו תסַא תַמְרח רד הכ ינאסְנָא כ

 : דושימ ךאלַה הכ תפא םיאהב לתמ

 רווה

 ףֶסֶא רומזמ

 דנכימ םלכת הוי אדכ * ארב | א
 : דנאוָכימ שַבְרְִמב את באתפַא עלטמ זַא אר ןימזו

 תסייאביז לאמכ הכ ןֹוַצ זַא ב

 ; תַפַא הדומנ יֵלֵנַת אב

 דומנ רַהאוָכנ תוכסו דִיַאימ אמ יאדכ ג
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 אק נ  רימאזמ באתכ

 ָךְרְגאדְרְג דידש ןאֿפומו דַעְלבימ וא יור שיפ שַתֶא

 : דוב דַהאָֹכ יו

 : == דנאובימ אלאב וַא אר ןאמפָא
 : דנכ ירואד אר דוכ םֹוק את אר ןימזו

 ה דינכ עמג ןמ ָדֶזַנ ארמ ןאסּקמ
 : רֵנֲא התָסַב ינאברקב ןמ אב אר דָהַע הכ

 ו  דאד דנַהאוָכ רַבַכ וא ףאצְנָא זא אה ןאמסָאו

 תסַא רואד דוכ אדכ אריז

 : הלס
 ז םָיוג ןכפ את ןנָשַב ןמ םוק יא

 םַהד תדאהָש תָיאֹרְב את לֵאָרְׂשי יִאְ

 : םַתְסַה ןמ ות יארכ אדכ הכ

 ה  םנכימנ ךיבֹות ארת תיאה ינאברק 'הראב רד

 מ רטנ רד "אמאר ות "נַתְכוס יאה ינאברקו

 : תסַא

 םריג ימנ ות 'הנאכ וַא יהלאסוג

 : ות לגָא זַא יב הנו

 י = דנא ןמ ןָאזא לנְנָנ תאנאָעִח ץימָג הכ אריז
 : דְנשאבימ הוכ ןאראזָה רַב הכ ימָיאהְבו

 אי םֶסאנשימ אראה הוכ ןאגדְנרפ 'ִהָמַה

 : דָנרְצאח ןמ ָרֶזנ אֹרְחַצ שּוחונ

-- 

2 
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 נ רימאזמ באתכ בק

 םדאד ימנ רַבַכ ארת םדובימ הָנֶסַרג רַנַא בי

 : תֶסַא ןמ ןָאזַא ןָא "ירפו ןוכְסמ עֶר אריז

 םרוכב אר ןאנאג תֵׁשֹוג איִא גי

 : םׁשּונְב אראה זב ןוכו

 ןארַדְגב אר רּכַׁשַת ינאברכ ארכ יארְב די

 : אמנ אפו יִלָעַא תרָצְחב אר שיוכ יאה רדנו
 םהד יצאלכ ארת את ןאוֿכְב ארמ יגְנַת ןור רד ספ וט

 : ייאמנּב דיגמת ארמו

 דיגגימ אדכ רירשב אמאו וט

 ךהעו ינכ ןאָיב ארמ ןייארפ הכ תֹסַא ראכ הָג ארת

 1 : ירֵנֲאיִב דוכ ןאבוב ארמ

 יהתשאר תַרֿפַנ ביראת וַא ות הכנונ זי

 : יהָתְכאדְנַא דוכ רס ַתֶׁשֹפ ארמ םאלכו
 ידְרכ דנֹכְּפ ארוא ידיד אר דוד ןוָנ חי

 : תֶסא ןאראכאנז אב ות ָביצנו

 יהֶךושג תרארשב אר דוכ ןאהד טי

 : דנכימ עארְתַבַא אר הליח תנאבזו

 ינאר ןכפ דֹוכ ךדארב צב את יהֶתְסַשְנ כ

 : וג תביַג שיוכ רדאמ רספ 'ָהְראב רדו

 םדומנ תּוכס ןמו ידְרַכ ארניא אב

 םַתְסַה ות לֶתָמ ןמ הכ יררב ןאמנ ספ
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 גק אנ,נ רימאזמ באתכ

 רֶדַכ םַהאּוַכ ךיבות ארת ןכיל

 : דאהְנ םַהאֹוָכ ביתְרַתַב ות ָךטנ שיפ ארֶניאָו

 בכ = .דינכ רּכַפִת ןיא רד אדכ ןאגרננכ שּומארפ יא

 : רשאבנ יהָדְננאהַרו םרדב אר אמש אדאבמ

 גכ דנבימ דיִנָמַת ארמ דנארדנ אר רכַשת 'ינאברק הכרה

 ד:אס תסאר אר דֹוכ קירט הָכנָאְו

 : דאד םַהאֹוָכ ןאשנ וב אר אדכ תאְגנ

 אנ רומזמ
 ןאיננמ ךאלאס יארְב

 רד זא דָעַב איִבְנ ןֶתָנ הכ יִתְקַו דָוָד רומזמ

 דמָא וא ָדֶזִנ עַבָׁש"תַּב הב ׁשנַדַמָא

 א אמרפ םחר ןמ רב דוכ ַתַמְחַר בסחב אדכ יִא
 : ואס ןְחמ אר םנאהאנג שיוכ תֿפָאַר ָתַרתַכ בֵסַחב

 ב הָד ּוׁשֹותַפְׁש יִלֹכְב םנאָיַצע וַא ארמ
 : ןכ רָהאֹמ ארַמ םהאנג וַאװ

 : םנכימ ףארֶתַעֶא רוכ ַתָיִצְעמב ןמ הכ אריז

 : תסַא ןמ רטנ רד השימָה םהאנגו

 ד הָדיזְרו האנג אהְנַת ֹותְבֹו ותֶב

 םִא הדְרַכ אר ידֵב ןיא ות רמנ רדו

 ידְרג קַָּצמ דֹוכ םאלכ רד את

 : וש יִּבומ שיוָכ ירואד רדו
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 אנ רימאזמ באתכ רק

 םדש התשְרֶס תֶיִצְעִמ רד ךניא ה

 : דידרג ןַתְסַבֲא ןמב האנג רד םרדאמו

 יתְפַה באר בלק רד יתְסאֹרְב ךניא ו

 : ּומֲאיִב ןמב ןמ ןטאב רד אר תַמְכֲח ספ

 םוש רֶהאט את ןכ ךאפ אפוז אב ארמ ז

 : םדרנ רַת דיפְס ףרב וא את ןכ ושותסש ארמ

 ןאונשב ןמְב אר ימרכו ידאש ח

 : דיִא דגוב יהדיבוכ הכ ייאה ןאוָכתְסא את

 יאיאטכ יַהַמַהְו ןאשופב םנאהאנג זַא אר דוכ יור ט

 : ןכ ָוְחַמ ארמ

 ןרֿפָאיב ןַמ רד רָהאט לד אדכ יא י

 : זאפב הזאת םנטאב רד םיקַתְסִמ חורו

 זאדנימ דֹוכ רוצח זַא ארמ אי

 : ריגמ ןמ וא אר דֹוכ סּודק ַחורו

 הָד זאב ןמְב אר דוכ תאָננ "ידאש בי

 : אֹמְרַפ רייִאְת ארמ דאוָא חּורבו

 םהאוכ םיִלֲעַה ןאראכ אטבב ארת קרַמ האננָא ג
 ראד

 : רומנ דַנַהאוָכ תשנזאב ות יופב ןאראכ האנגו

 יאדכ הכ ייאדכ יא הָד תאגנ אה ןוכ זַא ארמ די

 יתסה ןמ ָתאָנַנ
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 הק בנ , אנ רימאומ באתכ

 : דיאמנ םנרת ות תלאדעב םנאבז את

 ומ אשנב אר םיאה בל אדְנְואדב

 : דיאמנ ראבְכַא ארת ָחיבְסַת םנאבז את

 וט = םדאדימ אָלֶאְו יתְׁשאדנ תָסּוד אר ינאברק אריז

 : ידרכנ דנֹכפ אר יִנַתְכוס "ינאברק

 זי תָמַא הָתְסְכש חור אדֹכ יאה ינאברק
 יהאוָכַנ ראֹוָכ אר הדיבוכו התְסַכש לד איאדכ

 : רְרמַׁש
 חי אמַרַפ ןאסחַא ןויצ רב דוכ "ידנמאצרב

 : אמנ אנב אר םֶלָשּורָי יאה ראצַחו

 טי יאה ינאברקו תלאדע יאה ינאברק וא האננָא

 רש יהאוכ יצאר םאמת נַתְכוס

 ; ריִנארֿג דנהאוכ ות חבדמ רַב אה הָלאפוג

 ןאיננמ ראלאפ יאֹרְב

 רֶבַכ אר לּואָשו דמָא יֵמֹוּדֲא גַאֹוד הכ יתְקַו דִוָד יַהריצק

 תֿפַר ְּךֶלָמיִחַא 'ַהנאֿכב דוד הכ תֿפנ הדאד

 א ינכימ רכפ ידב זַא ארג ראב יא

 : תֶסַא יקאב השימה אדכ תַמֲחַר

 ב דנכימ עאְרְתְכִא אר תרארש ות ןאבז
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 בנ רימאזמ באתכ וק
 : זאפ הליח יִא זית 'ִהְרִתְסא לֶתְמ

 יראדימ תסוד רתשיב ייוכינ זַא אר דב ג

 ייוג תסאר זא רַת דאָיְז אר גוררו

 : הלס
 יראדימ תסוד אר ךֵלֶהֹמ ןאנכס 'הַמַה ד

 : זאב הליח ןאבז יִא
 דְרכ דַהאוָב ךאלַה דַבָאָב את ארת זינ אדכ ה

 דנכ רַהאוָכ ות ןַכְסִַמ זא הֶדּובר ארתו

 ןאגרנז ןימז זא ארת 'השירו

 , : הלפ
 דיִסְרַת דְנַהאֹוָכ הדיד ארניא ןאלדאע
 : דיִדְנַכ דנַהאוָֿכ וא רַב

 דומננ שיופ ַהֲעְלַק אר אדב הכ תסַא יסַכ ןיא ןאה ו
 דְרכ לפות דוב תלוד תְרַתָבב הכלב

 : תָבאס רוָא-רוז אר רוכ שיוכ "רב וַא
 םֵתְסַה אדכ 'ַהנאכ רד ובס ןותיז לּתַמ ןמ אַמַאו ח

 : ראבָא-לא-דַבַא את םראדימ לכת אדכ ָתַמְחְרְב
 ארניא ות ארז תפג םַהאֹוָכ דָמַח השימָה ארת ט

 יהָרְרכ
 ןאסדקמ ַדַזנ אריז דישכ םהאוָכ ארת םאנ ךאטתנָאְ

 : תסוכינ ות
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 זק גנ רימאומ באתכ

 גנ רומזמ

 ןאיִגנכ ראלאס רב

 ראתוא ָתאָנַד רַב

 דִוָד 'הֵרדְיֵצַק

 א = תסינ ייארכ הכ ריוגימ דֹוכ לד רד קמחַא

 דֶנַא הדרכ הורכמ תְרארש הרש רסאפ

 : תֶסינ יראכ וכינו

 ב תֶכאדְנַא רַמנ םַדָא יִנַב רַב ןאמסָא וַא אדכ

 : תָסַה ַײאדכ בלאטו םיהפ הכ דניבב את

 ג הדיררג רָסאֿפ םַה אב הרש רַתְרמ ןאשיא 'ַהָמַה

 רְנַא

 :'ינ םה יבי תפינ ירא

 ד דְנַתְמַה תַפָרְעמ יב ןאראכ האנג אָיִא

 דנרוכימ ןאנ הכנאנָג רֶנרובימ ארַמ םֹוק הב

 : דְננאוָכמנ אר אדכו

 ה דּובנ פרת גיה הכייאָג דֶננש ןאפְרַת תֶכַס האגנָא

 ארת 'ָהדנֹנכ הָרצאהמ יאה ןאוכתסא אדכ אריז

 ) דישאפ םה זא

 דר אר ןאשיא אדֿכ אריז יהָתְכאס לָגַכ אר אהנָא
 : תַסַא הדומנ
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 רנ ,גנ רימאזמ באתכ חק
 רשימ רַהאט ןויצ א לֵאָרְׂשִי תאגנ הָכָשאַכ ו

 דנאדרנ רב אר שיוכ םוק "יריסַא אדכ הכ יתקו

 : דַהאוָּב ידאש לֵאָרְׂשֹו דומנ דהאוַֿכ דנו בֹוקעי

 : רֶר

lg jolieלק  

 ןאיננמ ראלאס יארְב
 ראתוא תאְוד רב דִוָד 'ָהדיצק

 רְנַתֿפג הדמָא לּואָש ָךֶזנ ןאָיְפיִז הּכ יִתקַו

 דנכ ימנ ןאהנפ אר דוב אמ ָךֶזנ דִוָד איִא

 הָרב תאננ ארמ דֹוכ םאנב ארכ יִא א

 : אמָנ ירואד ןמ רב שיוכ תוֹוקבו

 ןנָשָב ארמ יאעד אדכ יִא ב

 : ריגְב שוג אר םנאבז ןאנכסו

 דְנַא התסאנ רב ןמ ָךֹצְב ןאגנאגיב אריז ג

 דֶנַאד ןמ ןאָג רק ןאמלאטו

 דנא התשאדננ דוכ רטנ כמ רד אר אדכו

 : הלס
 תֶסנֹמ ךאכ דדמ אדכ ךניא ד

 : תפָא ןמ ןאג ןאגַדננכ דִיִאַת זַא דנואדכ

 דינאדְרנ רב דַהאוכ ןמ ןאנמשד רב אר ידב ה

 : ןכְב אר ןאשיא 'ָהָשיר דוכ יתְמארְב
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 טק הנ ן דנ רימאזומ באתכ

 ו דינארדג םַהאוָב ות ךזנ יִעּרַבַת יאה ינאברק

 אריז תֿפג םַהאֹוָכ דָמַח דנואדכ יִא ארת םאנו

 : תסוכינ

 ז = יהָדאד יצאלֿכ ארמ אה יגְנִת ץימְג זַא הכנוג

 : תפָא התְסיִרנְנ םנאנמשד רב ןַמ שנ

 הנ רומזמ

 ןאיננמ ךאלאס יארְב

 ראתֹוא ַתאוד רב דִוָד 'ָהדיצק

 א ריב שוג ןַמ יאעדְב אדכ יִא

 : ןכַמ ןאהנפ ןמ ַערַצַת זַא אר רוכו

 ב אמְרפ באָגתְסִמ ארמו ריגדארפ שוג ןמב
 ; םנכימ חלאנו םֵרָיַחַמ דוכ ְךֹּכֹפַת רַד הכ אריז
 : רירש םלט בבסבו ןמשד ןאוָא זַא
 רַב םשכ אבו דנְואדְנַאימ ןמ רַב םֶלמ הכ אריז

 : דננכימ אֿפַנ ןמ

 ד דנכימ באתו ןיפ םנּרדְנַא רד ןמ לד

 : תפַא הָראֹתֿפא ןַמ רב תֹומ יאח סרֶתו

 ה תֶסַא הדמָא רד ןמְב ורלו פרת
 : תפָא התפר רד ארמ ךאנלוה ישו
 ו דובימ רַתְובָכ לתָמ אה לאב ארמ הכ שאכ םַתֿפנ
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 הנ רימאזמ באתכ יק

 : םַתֹפאְי ימ תַחארֶתְסֶא הדרכ זאָוְרָפ את
 | םדירפמ רוד יאגב הניִארַה ו

 םדיזגימ אְוֲאַמ ארחצ רדו

 : הלס
 יהאג האנָפ יוסב םַתֿפאתְׁשימ ח

 = ךירש ןאֿפוט זַאו דנת דאב וא

 ןאש יאה ןאב ןכ ךאלה אר אהנָא דנוארכ יא ט
 אמנ קירַֿפַת אר

 : םַא הריד גנו םלט רהש רד הכ אריז
 דננכימ שָרְרְג שיאה ראצֶח רב בשו זור י

 : רשאבימ שנאימ רד תֶקָשַמְו תרארשו

 תפָא "ו ןאָיִמ רד אה ראספ אי

 : דוש ימנ רוד שיאה הֶנוכ זַא הליחו רו
 ררכימ תמאלמ אֹרַמ הכ דובנ ןמָשד אריז כ

 םדרכימ למחת אָלֶאְ
 דומנימ ידנלב-רס ןמ רב הכ דובנ ןמ הצב

 : םַתְכאסימ ןאהנפ יו וַא אר דוכ אָלֶאְ

 ןמ רינ דרמ יא ידוב ות הכלב 1
 : ןמ קירצ תסודו ץלאכ ראי יא

 םיררבימ ןירש תַרְושַמ רנידכי אב הב די

 : םידימארכימ הובְנַא רד אדכ 'ָהנאכבו
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 איק הנ רימאזמ באתכ

 ומ ורפ רּוגָב הָדנְת דָיִא ןאהנאנ ןאשיא רב תֹומ

 דנה
 ןאיִמ רדו ןאשיא יאה ןֵכסַמ רד תַכארַׁש אריז

 | : תָסְנאשיא

 זט םנכימ דאירפ אדכ ָרֶזנ ןמ אֹמַאו

 : דאד דַהאוַכ תאָנַנ ארַמ דנואדכו

 ו = = םנכימ הלאנ תיאכש רהטו חֶבצַו ןאהאנמאש

 : רינָש רהאוכ ארמ ןאוָא ואו
 חי יתמאלסב דוב הרש ןמ רב הכ יְִנָנ ַא אר םנאג

 תֶסַא הָראד היפ
 : רָנַרְרַכימ תמואקמ ןמ אב יראיִסָב אריז

 טי דאד דהאוכ באונ אר ןאשיאו רינָש דַהאַֹכ אדב

 תֶסַא התְסָשְנ לוַא וַא הכ וא
 הלס
 תֶסינ אה ליִדְבַת ןאשיא רד הכ אריז

 : דִנַפְרַת ימנ אדכ זַאװ

 כ וארד וכ .ןאשידְנַא חֶלצ רב אר דֹוכ תְסַד

 ו הררכ

 ; תָסַא התְסַבְש אר שיוָכ דה

 אב םֶרנ שנאבז בֶרָנ ןאנכס

 תסָא ג שלד ןכיל
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 ונ ,הנ רימאומ באתכ ביק
 יאה רישמש ןכל ןנור וַא רַת בֶרו שנאנכפס

 : תַסַא הנָהַרְב
 דַהאֹוָכ קְזָר ארתו ראפְסַב דנואדכב אר דוכ ביִצנ בכ

 דאד
 לְדאע ררמ הכ תַשארג דַחאוָכִנ דַבָאְב את וא

 : דכֹוכ שָבְנְ

 יהאוכ ורפ תכאלַה האָנב אר ןאשיא ארכ יא ותו גכ

pe 
 זאס הָליחו זיר ןוֿכ ןאמררמ
 דֵרַכ רֶנַהאֹוָננ הַמינ אר דֹוכ יאה זור

 : תשאד םַהאוָב לפות ות רב ןמ ןכִל

 ונ רומזמ

 הָדיִעַב ְראֹלַב רד תַבאֹס 'ָהַתְבאּפ רַב ןאיננמ ךאלאס יארְב

 דְנַתֹפַרְנ תנ רד ארוא םיִּתְׁשִלִּפ הב יתְקַו דִוָד ָּותְכַמ

 אמרפ םֶחַכ ןמ רַב ארכ יִא א

 דנכימ בקאעת תָּדְשב ארַמ ןאסְנָא הכ אריז

 : דיאמנימ תיידַא ארמ הדרכ גנג זור "מאמת

 דננבימ בקאעַת תָָּשְב ארמ זור 'ימאמַת םנאמצכ ב

 ; דָנְנְנְניִמ ןמ אב רֹּבַכַת אב יראיִסָב הכ אריז
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 גיק ןנ רימאומ באתכ

 םוש ןאסרַת הכ ימאגְנֶה
 : תשאד םַהאוָכ לת ות רב ןמ
 : דּותַפ םַהאוכ ארוא םאלָכ אדכ רד

 ריִסְרַת םַהאוָבנ הדרכ לפות ארכ רַב

 : דֶרַכ דַנאָותיִמ הֶג ןַמְּב ןאסנָא

 ה דנזאפימ ףרָחְנִמ ארַמ ןאנכס הזור רַה

 תרארש רַב ןמ 'ָהְראב רד ןאשיא יאה רֶכַּפ 'ַהַמַה
 : תָסַא

 , דנזאסימ ןימכ הרש עָמָג ןאשיא

 ןאג ָךָצק אריז דנְראד םשֶג ןמ יאה םדק רַב

 : דָנראד ןַמ

 ז דָנַהאוָכ תאְגְנ דוכ תרארש בבסב ןאשיא איִא

 1 תפאי

 : זאדְניְב שיוכ בצג רד אראה תמא אדכ יא

 ה יהָרְרַכ רירקַת אֹרַמ יאה יגְראָוָא ות

 ראדגב דוכ ךשמ רד אר םָיאה ךֶׁשֲא

 : תֶסיִנ ות ְךַתָפַר רד ןיא איִא

 ט ור םנאנמשד םַנאוָכְב ארת הכ יזור רד האגנָא

 דיִנארְרַנ דְנַהאוָכ

 : תַסַה ןמ אב אדכ אריז םנאדימ ארְניא

 . רּותָס םַהאֹוָכ ארוא ָםאלַכ אדכ רַד
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 זנ , ונ  רימאזמ באתכ דיק
 : דּותַס םַהאֹוָכ ארוא םאלכ דננאדכ רד

 ריִסְרַת םַהאֹוָכִנ ספ םראד לֹּכוַת ארכ רַב א

 : רֶרַכ דננאָוַתיִמ הָנ ןָמְב ןאיִמַרָא
 תֶסַא ןמ רב ות יאה לה" אדכ יא בי

 : דינארדנ םַהאָֹכ ות ָךֶזַנ אר דַמַח יאה ינאברק

 יהָרינאהַר תֹומ זַא אר םַנאָנ הכ אריז ג
 יהאוָכנ האנְנ ןריזגל זַא זינ אר םיאה יאפ איִא

 תֶשאֹד

 : םשאב ךלאפ אדכ ָךּוצֹחְב ןאגַרְנְז ךונ רד את

 זנ רומזמ
 רֵלְהַתאָל רב ןאיִננמ ךאלאס רב

 הָראֹּנַמָב לואש רוצה זַא הכ יתקנ דָנָד םּותְכַמ

 דֶרַב רארפ

 םֶחַר ןמ רַב אמרפ םֶחַר ןמ רַב אדכ יא | א
 | אמרפ

 דרבימ האנפ ֹות רד םנאָג אריז

 ןיא את .םֶרָבימ האֹנַפ ות יאה לאב 'ַהְיאס רדו
 : רָרַדְנב אָיאלב

 דאד םַהאוָב זאָוָא יִלאעְת יארכ רז ב
 : דנכימ םאמַת םִיארְב אר זיִג הַמַה הכ ייאדכ דונ
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 ומק זנ רימאזמ באתכ

 : דינאהָר דַהאֹוָכ ארַמ הדאֹתָמַרֿפ ןאמסָא וא

 רנכימ תַמאלמ ןמ תְכַס 'הְדְננכ בקאעת ארי
 הלפ
 : דאֹתָחַרֿפ דַהאְוָכ אר דוכ ִתְסארו תַמֲחַר אדכ

 ד תַסַא ןאריש ןאיִמ רד ןמ ןאג

 ינאָיְמְדֶא ינַעָי םבאוָבימ ןאײרֿפַא שֶתֶא ןאָיְמ רד

 תסאה ריתו אה הֶזִיְנ ןאש יאה ןאדנַד הכ

 : תֶסַא הדְנרב ךישמש ןאשיא ןאבזו

 ה וש לאעפמ אה ןאמסָא רב אד יא
 : ןאהָג יִמאֹמַת רב ות לאלנו
 ו דנְתְכאס אָיִהמ םיאה יאפ יארְב ימאד

 דידְרנ םַכ םנאגו

 דְנַדְנַכ םיור שיפ יהא

 דְנַדאתֿפא ׁשנאִמ רד רנו

 : הלס

 ז תפא םֶכְחַתְסִמ ןמ לד אָיאדֹכ תפא םֶכְחַתְסמ ןמ לד

 : דומנ םַהאוָב םּנֶרַתו דָנאוָכ םַהאוָב דורס

 ח 'ןש ראריב דּועו טָבְרַב יא \ש ראדיב ןמ לאלנ יֵא

 : רש םַהאֹוָכ ראדיב ןמ ןאהאגָחְבצ

 ט םַהאֹוָכ דָמַח אה תַמא ןאיִמ רד ארת דנואדכ יא

 תפג
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 חנ , זנ רימאזמ באתכ זטק
 : דָנאוָב םַהאוָב חיִבְסַת אה םוק ןאיִמ רד ארת

 תֶסַא םיטע אה ןאמְסֶא את ות ָתַמְחַר אריז י
 : ךאלֿפַא את ֹות "יתפארו

 ש לאָעַפמ אה ןאמסָא רַב אָיאדכ אי
 : ןאהג ימאֹמַת רַב ות לאלו

 הנ רובו
 ןאיננמ ךאלאפ יאֹרְב

 ךֵלֶהַת"אָל רב
 דד ּותָכַמ

 ןכס תֶסֲא גנג הכ יתלאדעב תַקיִקַחְלאיַפ אא א
 דייוגימ

 : דַײאמנימ ירואד יתְסאְרְב איִא םֶרָא נב יאו
 דירואימ למעב אה תרארש דֹוכ לד רד הכלב ב
 רד ןאזימ זַא ןימז רד אר רוכ יאה תַסְד למ

 ; רינַכמ
 דְנַתְסַה ףֵרֲחנמ םֵהֵר זַא ןארירש ג

 ; דנְשמ הארַמג התֿפג גורד רראמ םכש א
 ראמ ךֶהז למ תֶמיִרֲהו אר ןאשיא ד

 :ְהֵדנֶבמ אר דוכ שוג הכ רכ יעֿפַא לתָמ
 דונשימנ אר ןארג ןוספא ןאָנָא הכ ה

 ; דנכימ ןוסֿפַא תְראהַמְב דַנְגרַה
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 זיק חנ רימאזמ באתכ

 ו ןֵכְׁשב ןאש ןאהד רד אר ןאש יאה ןאדנד אדכ יא

 : ןכָשָב רֶרּוכ אר ןאריש יאה ןאדְנד דנואדכ יִא

 ו רֶנַרלגב בָא לְתַמ הרש התכאדג
 דזאדנַאימ אר דוכ יאה רית וא וג

 : רש דֶנָהאוָכ עמקנמ תעאס רד

 ה ררדגימ הרש התכאדג הכ ןּוזְלַח לּתְמ

 : דיד דנָהאוכנ אר באתֿפָא ןז טקס לֶפִמ

 ט אראה ראל ַשֶתֶא אמש יאה גיד הכנָא זַא לב

 דנכ סאסַחַא

 ; תֶפר דַהאוָכ ךשכ הָגֹו רַת הָנ אראהְנָא

 י דַהאוָּכ ידאש דיד אר םאָקְתְנֲא ןוִנ לךאע ררמ
 דומנ

 : תְסש רַהאוָב רירש ןוכב אר דֹוכ יאה יאפ

 א ןאלדאע יארב יהָרָמִת הניֲאְרַה תפג דנַהאֹוֿכ םדרמו

 תסה

 : דנכימ ירואד ןאהג רד הכ תסה ייאדכ הניַארה
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 טנ רימאומ באתכ חיק

 ג .רומזב

 ןאיִננמ ךאלאס יארְב

 ךלֶהַת"אָל רַב
 דִוָד ַםּותְכַמ

 ךישכ אר הנאב הכ דאתְסַרֿפ לּואָש הב ית
 דְנשכב ארוא את דֶנָשַבְב

 ןאהַרְב םנאנמשד זַא ארמ םיאדכ יִא | א

 ; זארפַא רַב םנאגדננכ תמואקמ זַא ארַמ

 הָד יצאלַֿכ ןאראכ האננ זַא אמ ב
 : שכב ייאחר זיר ןוכ ןאמררמ ואו

 דָנואסימ ןימַכ םנאָג יאֹרְב ךעא אריז ג

 דְנַא הרש עֶמָנ ןמ ךַצְב ןארוַא רוזו

 :ןמ האנג ןודְבו דנואדכ יִא ןמ ךריצקת ןודְב

 דגנכימ הדאמָא אר רוכו רנבאתשימ ןמ ךוצק יפ ד
 : ןיב הָבּו ש ראדיב ןמ תאקאלמ יאֹרְב ספ

 לֵאָרְׂשִי יארכ תואָבַצ יארכ הָוהְי יִא לת אֹמַא ה
 ןאסרַב תאפאכמ אראה תמא 'ָהָמַה הרש ראדיב

 אֹמְרַפִמ תקפש ףאכורב ןאראָדג רבו

 : הלס
 רננכימ גנאב גס לתָמּו דְנַרְרנמְרַב ןאהאגמאש ו

 !ןהננקמ רוה רהש הדו
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 טיק טנ רימאזמ באתכ

 ז דנזירימ ורפ אר ידב דוכ ןאהד וַא

 תסאה רישָמש ןאשיא יאה בל רַר
 :דִונְׁשַב הכ תֶסיכ דניוגימ אריז

 ח | דיִדָנַכ יהאוָכ ןאשיא רַב דנואדכ יִא ות אמַאו

 : דומנ יהאוכ יאֹזהָתְסָא אראה תַמא ימאֹמַתו

 ט דישָכ םַהאוכ ראטְתַנָא ות וסב ןמ תווק יא

 : תֶסַא ןמ ךנלב 'העְלִק ארב אריז

 י תֶפַר דַהאֹוָכ ןמ יור שיפ ןמ תַמְחַר יאדכ
 : תכאפ רַהאֹוָכ ןארגנ םנאנמשד רב ארמ ארכ

 אי שומארפ ןמ םוק אדאבמ ןאפָרמ לָתְַב אר ןאשיא
 דננכ

 ריזְב התָכאס הדְנַכארפ דוכ תווקב אד ןאשיא

 זאדְנַא

 : יתְסַה אמ ךפס הכ דנוארכ יא

 גי רככת רד דוכ יאה בל ןאנבפו ןאבז האנג בבסב

 דָנוש ראתפְרְג שיוָב

 ; דניוגיִמ הכ ינורדו תַנְעְל ץועבו
 גי דנְדְרְג תָסינ את ןכ ינאפ בצג רד ןכ ינאפ אר ןאשיא

 ןימז יאצקא את בוקעי רד אדכ הכ דֶנְנאדְבו

 רנכימ תַנַטְל
 : הלפ
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 ס , טנ רימאזמ באתכ בק

 ד גנאב גס לֶּתַמ הדידרגרב ןאהאנמאׁשו די

 : דננכ שרר רֵהַׁש רדו

 דנש הדנַכארפ ךארוכ יארבו וט

 : דָנְרַב רַכְב אר בש הֶרשנ ריסו

 דייארפ םַהאֹוָכ ארת תווק ןמ אמָאְו זט

 דומנ םַהאֹוָכ םנרת ות תַמִחְר וַא ןאדאדמאבנ

 יתְסַה ןמ דנלב ַהֵעְלַק אריז
 : ינמ יאנלמ ינְנַת ור רַרו

 םנאוכימ דורס ֹות יארב ןמ תווק יִא זי

 : ןמ ַתְמִחַר יארכו תסַא ןמ ָרְנלב "הָעְלִק ארכ אריז

 ס רומזמ

 ןאיָננמ ךאלאס יאֹרְב
 תדאהש ןסוס רב

 םִיִרָחְנ םֶרֶא אב הכ יִתָקַו םיִלֲעַת יאֹרְב דִוָד םּותכמ
 בָאֹװ דָמָא ןוריב הָלְתאקמ רד זַא הָבֹוצ םרָאְו

 -יִדאָו רד אר ןאיִמּודֲא זַא רֿפנ ראזַח הדְזאָוד הָתְשנְרב
 תשכ חָלַמ-לא

 הדנכארפ התכאדנא רוד אראמ ארכ יא א

 יהתכאס

 : אמרפ עּוגר אמ וסב ידוב ךאנַמשכ

 יהְתְפאכַש אֹרְנֲא הָתָבאַס לולוַתֹמ אר ןימז ב
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 אכק כ רימאומ באתכ

 הָרַמָא ׁשֶבְנְגְב אריז הֶד אפש אר שיאה יגְתְסַבש

 : תסַא

 : יהָדאד ןאשנ דוב םֹוקְב אר לָבשמ יאה זי

 : יהָדיִנאשּונ אֹמְב ינאדרגרס 'ַהְדאב

 = יהדאד דֹוכ ןאגָדְנסְרַתְב ימלע

 רנוארֿפַא רַב יתָסאר יארְב ארנָא את

 : הלס

 ה דָנָבאי תאָננ ות ןאביבַה את

 : אמרפ באָגֲתֹמ ארמו הָד תאָנַ דֹוכ תסאר תֶסְרְב

 : תסַא התֿפג ןכס דֹוכ הייסוד רד אדכ

 דומנ םַהאֹוָכ דנו ספ

 םַהאֹוָכ אר תֹוָנכס ידו םנכימ םיכָקַה אר םֶבָׁש
 : רומיפ

 | ןמ ןָאוַא הָשַנְמ תא ןַמ ןָאזַא רָע
 :ןמ תנטלס יאצע הָדְוהְו תסַא ןמ רס ךוכ ירא
 - תא ןמ תַראהַמ ףרט בָאֹומ

 תֶכאָדְנַא םַהאוָכ אר דוכ ַשַּפַכ םֹורֲא רַב

 : רָוָארַב גנאב ןמ יארב ןיִטְסלּפ יֵא
 ט ררוא רד ןיצה רהשב ארמ הב תסיכ

 : דנכ ירַבִהְר םּודֶא הב ארַמ הכ תיכו

 י  יהָתְכאַדְנַא רוד אראמ הכ אדכ יִא ות הַנ רַנַמ
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 אס ,ס רימאזמ באתכ בכק
 : ייאָימנ ןוריב ארכ יִא אמ יאה רכשל אבו

 אמרפ תנאעַא ןַמׁשד זַא ארמ אי

 : תֶסַא לטאב ןאסְנָא ָתְנואעמ אריז
 תפאי םיהאוָכ רָפָמ אדכ אב כי

 רַהאֹוָכ לאמיאפ אראמ ןאנַמׁשד הכ תֶמֹוא ארי
 ; ררכ

 אס רומזמ

 ןאיננמ ראלאס יאֹרְב
 ראתוא תאָּוד רַב

 דָוְר רומזמ

 ןנָשַב ארמ ָךאיִרֿפ אדכ יא א

 : אֹמְרֿפ תַבאָנֲא אר יאעלו
 הכ ימאגְנַה דָנאוָכ םַהאַֹכ ארת ןאהג יאצקַא וא ב

 דושימ שּוהיב םלָד

 תֶיאדַה תפָא רַת דָנְלב ןמ זַא הכ יהְרַבִצְב ארמ
 : אמנ

 יהדוב ןמ יאָנְלֹמ ות הכ אריז ג

 : ןמשד יור זא יוק גרבו
 -לאידַנַא את דוב םַהאֹוכ ןכאפ ֹות ַהַמיַכ רד ד



 גכק בכ | אפ רימאזמ באתכ
 ררב םַהאֹֿכ האנַפ ות יאה לאב 'ָהְיאס ךיז
 : הלס

 ה יהָדיִנש ארמ יאה רדנ אדכ יִא ות אריז

 : יהָדְרַכ אָטע ןַמָּב אר דֹוכ םאנ ןאגַרְנְרַת תארימו

 ו דוזפַא יהאוָכ אה זור האשדאפ רמע רַב

 : דֶנאֹמ דַהאוָכ יקאב אה לָסָנ את וא יאה לאסו
 : = דאבָאדלא"דַבַא את תֶסָשְנ דַהאוַכ ארכ ךוצהב
 | תָטַפאחמ ארוא את ןכ איַהֹמ אר יתָסארו תַמָחַר

 | : דָננכ

 ה דייארס םַהאֹוָכ דַבָאָב את ארת םאנ ספ

 : םנכ אפו אר דוכ יאה רדנ זור רַה את

 בפ רומזמ

 ןּותּודָי יארְב
 ןאיננמ ראלאס

 דִוָד רומְזִמ

 א רושימ שּומאכ אדכ יארְב טקפ ןמ ןאָג

 : תסוא ָבְנאָג זַא ןמ תאָננ הכ אריז

 : תֶסַא ןמ תאְנִנו הָרַבַצ אַהְנִַת וא
 : דרוכ םַהאוָכנ שָבְִנ ראָיְכַב ספ ןמ דנלב 'ַהעְלקו
 דירנָאימ םונה ידְרמ רב ָכְב את



 בס רימאזמ באתכ דנק
 דינכ ךאלַה ארוא אמש מַה את
 : הָדְרְוכ שבְנִג ְראצַו הרש םַכ ָךאָיד לתָמ

 הֵבְתְרַמ זַא ארוא הכ דֶננכיִמ תַרְושַמ טקפ ןיא רד ד

 דָנואָדְִב שא
 דנראדימ תסוד אר :ורדו

 תַנָעְל ךֹוכ לד רדו דנַהְדימ תככב דֹוכ ןאבוב
 דננבימ

 : הלס
 ןש שומאכ אדכ יארְב טקפ ןמ ןאַנ יִא ה

 : תסַא ו זַא ןמ ךימא הכ אריז
 תַסֶא ןמ ָתאְנו הָרָכִצ אהְנַת וא ו

 : םכֹוכנ שַבְגג את ןמ רנלב העלה
 ןמ לאלגו תאָגנ תסאדכ רב ז

 : תסאדכ רד ןמ ָהאנֿפו ןמ תווק 'הרכצ
 דינכ לכת וא רב תק הַמַה םוק יא ח

 דיזירְב "ו ךוצחב אר דוכ יאה לדו
 תֶסאֹמ יאְגְלַמ אדכ אריז
 הלס

 גורד רשב יִנַבו רֶנַא תלאטב םֶדָא ינָב הָתַבְלַא מ

 תלאטב זַא "אַעְיִמְג אריז דנורימ אלאב זארה רד

 : דֶנְרַתְכבס
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 הכק גס , בס רימאזמ באתכ

 ו = דיִוָשַמ רורנמ תַראֹג רבו רינכָמ לפות םֶלט רַב
 : דידנבמ ןָא רד לֵד רוש הרופא תלוח ו
 אי םָא הרינש ארְניא ראבודו תסא הת5ג ראב ךי ארכ
 : תסארכ ןָאוַא תק הכ

 בי תסא ות ןָאזַא זינ תַמָחַר דנואדכ יִא

 : דאד יהאוכ אזְנ שלמע קֿפאומ סַכְרַהְב אריז

 גס רומזמ

 רַד הכ ימאגְנָה דִוָד ָרּומְזַמ

 דוב הָדּוהְי יארָחַצ

 א ארת רַהָפ רַד יתְסַה ןמ יאדכ ות ארכ יא

 דיבלט םַהאוַכ

 ות קאתשמ םֵרָפָנו תסא ות ַהְנָשַת ןמ ןאג

 : בָא יב 'ִהְנָשַת ךָשכ ןימז רַר

 ב םֶדְרַכ רֶפַנ ות רַב סרק רד הכנאגג

 : םָנכ הָרָהאְׁשמ ארת לאלגו תווק את

 ' תַסַא רַתֹוכינ תאָּיַה זַא ות ַתַמְחַר הכנוג

 : רֶנאוֿכ האוב חיִבְסַת ארת ןמ אה בל ספ
 ד םַהאֹוָכ ְךֵראַבַהמ ארת םַתֹסַה הדְנז את ור ןיזַא

 דְנאוָכ

 תְׁשֹאֹרֿפַא םַהאוָכ ות ָםאנֶב אר דוכ יאה תָסַדו
179 Cr 



 גס רימאומ באתכ וכק

 היפו זְנַמ וַא הכנאנג רש דַהאֹוָכ ריס ןמ ןאָג ה

 דַהאֹוָכ דָמַח ארת ינאמדאש יאה בֵלְב ןמ ןאבוו

 םרואימ דאי דֹוכ ָךַתְסַב רַב ארת ןוג ו

 : םנכימ רכפת ֹות רד בש יאה סאפ רדו

 יונ ןפ ראב ררפ ות ארו ז

 : דרכ םַהאוָכ ידאש ות יאה לאב 'ַהְיאס ךיזו

 תֶסַא הריפסֶנ ותָב ןמ ןאָג ח

 : תֶסַא הדְרכ דיִיִאַת ארַמ ות תסאר תְסדו

 ךאלַה דנכאד ןמ ןאָג .דֶצְק הכ ינאנָא אמַאו ט

 רש רֵנַהאֹוָכ

 : תפר רנהאוב ּורֿפ ןימז לֿפְסַא רדו

 דָנושימ הָדְרּפְמ רישמש ְםַרְב ןאשיא ו

 : דש רֶנַהאַכ אה לאש ביצנו

 רֶרֵכ דַהאֹוָכ ידאש אדכ רד האשדאֿפ אמא אי

 דומנ דַהאֹוָכ רֶכֿפ דרוכ םסק ּודְב הכ רה

 : דידרג דַהאֹוָכ התְסַב ןאָיוג גורד ןאהד אריז
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 זכק דס רימאזמ באתכ

 דס רומזמ
 ןאיִננמ ראלאפ יארב

 רֵוָד רומז

 א ארמ ןאָוֲא םיאמנימ ערַצַת הכ יתְקו אדכ יא

 ישב
 : ראד האננ ןמשד ףוכ זא אר םַתאָיַהו

 4 ןכ ןאהנפ ןארירש תרואשמ וַא ארמ

 : ןאראכ האנג 'ָהָמאגְנַה זַאו

 ג = דָנָא הדְרכ זית רישְמָש לִּתָמ אר דוכ ןאבז הכ
 הז רב אר ךְלַת .ןאנַנס ּינֲעַי רוכ יאה ריתו

 ; דֶנָא התְסאֹרָא
 ד דֶנואדְניב לָמאכ ךרמ רב דוכ יאה ןימכ רד את

 : רִנסְרַת ימנו דְנְואדְנַאמ וא רַב ןאהנאנ

 ה דְנַהדיִמ תּיְוְקַת תֶשָז ךאכ יאֹרְב אר ןַתְשיוָ
 דְנֵנכימ ּוגתַפג אה םאד ןדְרכ ןאהְנַפ ַהְראֹב רד

 : דניב הב אראמ הכ תֶסיכ דניוגימ

 ו דננכימ ריבְדַת אר דב יאה ראכ

 םיא הדרכ ּוכינ ךיבדת דניוגימו
 : תֶסַא קימע ןאשיא זא ךַי רה בלקו ןורדנַאו
 ז |תּכאַדְנַא דַהאוָכ ןאשיא רב אה רית ארכ אמא
 : רש דַהאוָכ ןאשיא יאה תַהאֹרַנ ןאהנאנו
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 הס | דס רימאזמ באתכ חכק
 דְרְוָא דנַהאוָכ דורפ דוכ רַב אר רוכ יאה ןאבת ח

 : דרַכ דהאוכ רארֿפ דניב אר ןאשיא הכרהו

 אר אדכ ךאכו דיסרַת דִנַהאֹוָכ ןאיִמַרֲא עימנו ט

 דֶרַכ דנהאוב םאלעַא
 : דומנ דְנַהאַֹכ ךרד ארוא למעו

 וא רבו דנכימ ידאש דנואדכ רד חלאצ ָךְרִמו י
 דראדימ לכות

 : דומנ דנַהאוָב רֶכֿפ ןאלד תֶסאר ָעימגו

 הס רומזמ

 ןאיַנמ ראלאס אב

 דָוְד ךורסו רומזמ

 תַסָא ות ךֶטתְנַמ ןויצ רד חיִבְסַת אדכ יִא | א

 : רש רַהאוָכ אפו ֹות יארְב אה רדנו

 יונשימ אעד הכ יִא ב

 : דַמָא רֶנַהאוָכ רשב 'ימאמַת ות ֶזנ
 תסַא הדַמָא בלאג ןַמ רַב ןאהאנג ג

 ; דֶרָכ יהאוָב הראֿפַכ ארמ יאה ריצקת ות

 דּוכ ברקמו הריזְרַב ארוא הכ יִסָב לאחב אשוכ ד

 יהתְכאס

 דוש ןָכאס ות יאה האגְררְב את
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 טבק הס רימאזמ באתכ

 רש םיהאוַכ ריס ות 'ָהנאכ "יוכינ זַא

 : ות לכה תַיסורק זַאו
 ה דאד יהאוָכ באוָנ אראמ לע רד ךאנְסְרַת יאה זנב
 יתְקַה אמ תאְנִנ הכ ייאדכ "א

 'הדיעב ןאנכאסו ןאהנ יאצקא "מאמת האנפ הכ יא
 ; יִתָסַה אירד

 ו יהָתְכאַס םַכְחַתְסִמ דוכ תווקב אראה הוכו
 ; יהָתְסַב תְרְדקב אר דֹוכ רמבו

 ינאדרנימ ןכאס אר איִרַד םטאלַתו
 : אראה תא שרושו ןַא גאָומַא םטאלַת
 ה -  דֶנַנאסְרַת ות תאיִא זא ןאהנ יאצקַא ןאנאס
 : יזאפימ ןאמךאש אר םאשו חַבצ יאה עלטמ
 מ ינכימ באריס ארנָא הדומנ ּקֹֿפַה ןימז זַא
 ינאדרנימ רַגְנאוַת ראיִסַב ארנָאו
 תֶסַא רפ בָא זַא ארכ הנ
 ןירב הכ אריז יֹנכימ הָדאמַא אר ןאשיא הל

 :יהָרְרַכ הָיִהַת רוט
 י אר שיאה זרמו ינכימ באריס אר שיאה הַתְשּפ

 יזאסימ תֶסָּפ
 ייאמנימ באדאש ארנַא אה שֶראב הב

 : יהָדימ תַכְרַב אר שַתאתאבנ
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 וכ, הכס רימאזמ באתכ לק
 יזאכימ ראדנאת אר לאס שיוכ ןאסְחֶאְב אי

 : דנאכנימ אר יברָג ות יאה הארו

 דנאכנימ זינ אֹרְחַצ יאה עַתְרַמ בי
 : תסַא הרש הָתְסַב ינאמאשב אהְלַת רמכו

 תפָא הרש התְסארַא ןאדנפסוגב אה ןַמָג

 יהָתְאריּפ הָלַּנְב אה הרדו
 : דניארַסיִמ זינו דָננזיִמ :גְנאב ידאש זא

 וס רומזמ
 ןאיננמ ךאלאס יארֶב

 רּומְזַמְו דורס

 ינאמדאש גנאב ארכ יארְב ןימז מאמת יִא א

 : דינזב

 דייארסב ארוא ָםאנ לאלנ ב
 : דַײאמנ ףיצות ארוא לאָלַג ּוא ָחיִבְסַת רדו

 ות יאה ראכ תֶסַא ביִהֹמ הג דייוג אר אדכ נ

 דְנַהאוָכ ללַדַת ות ךונ תנאנמְשד ות תק תש זַא
 דר

 דַרַכ רְנַהאֹוָכ ׁשֵתָסַרְפ ארת ןימז "מאמת ד

 דייארס דֹנַהאֹוָכ ארתו

 דומנ דנָהאוכ םנְרַת ות םאנְבו
 : הלס
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 אלק וכ רימאזמ באתכ

 ה דינכ הָדָהאשמ אר אדכ יאה ראכ דייִאיִב

 : תַסֲא ביִהֹמ םֶדֶא ינֵב הב דוכ יאה ראכ רד וא

 ו תכאכ לּכֿנמ יכְׁשֹכְב אר איִרֵד

 דָנַרְרַכ רובע אפ אב רֶהָנ זַא םדרמו

 : םידומנ ידאש ֹודְב אָגנֲא רַד

 דנכימ תנטְלס דַבֲאְב את דוכ ייֵאְנאָוַת רד

 תַסַא אה תַמא בקארמ שָנאמָשְנ

 דָנזארפינ רב אר ןתשיוכ ןאזיגנא הנתפ

 ו | : הלפ

 ח דינאוכ ךראבתמ אראמ יאדכ אה םוק יא

 : דינאונְׁשְב ארוא ָחיבְסִת ואוַאו

 ט דהדימ רארק תאיה רד אראמ יאה ןאָג הכ

 : דרוכ ׁשֹזגַל אמ יאה יאפ הכ רראדנימנו

 ו יהָדְרַכ ןאחְתְמִא אראמ ות אדכ יִא אריז

 לאק אר הָרְקִנ הכְנאנֶג התָשאדג לאק אראמו
 : דָנראדגימ

 אי יאה תֶשּפ רב ןארֶנ יראבו יֵדְרוֲא רַד םאדְב אראמ

 : ידאהנ אמ

 בי ידינאדרנ ראפ אמ ְָךַפ רב אר ןאמדרמ

 םידַמֲא רַד בָאו ׁשֵתָאֹבו

 : ידרוֲא ןוריב םרכ יאגב אראמ םַּפ
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 וכ רימאומ באתכ בלק

 רֵרֹוֲא םַהאוָכ ות 'הנאכב ינַתְכּוס יאה ינאברק גי

 ; דומנ םַהאוָכ אפו ותב אר דוכ יאה רדנ

 םדּושג אהנַא רַב אר דּוכ יאה בָל הכ די

 : םֵדְרוֲא דוכ ןאבזְב אר אהְנָא דֹוכ יגְנַת ןאמז רדו

 םַהאֹוָכ ות ר אר יראָוְרַפ ינַתכּוס יאה ינאברק וט

 דינארדג

 חבר אה וק רוכב אב אראה ובו אה הלאסוג

 דֹרַכ םַהאֹוָכ

 : הלס
 דִיַנׁשבו דייאיב ןאפְרַת אדכ 'ָהָמַה יִא זט

 רַבַכ :תפָא הדְרכ ןמ ןאג יאֹרְב וא הָננֲא זא את

 : םַהָר
 םדְרכ דֶנְלב אר דוכ ןאָוָא וא ָךְזנ םנאהרב זי

 : דוב ןמ ןאבז רב דנלב ַחיִבְסַתו

 םתשארימ רוטנמ דֹוֿפ לד רד אר ידב רַנֲא ה

 : דינש ימנ ארַמ דנואדכ

 תֶסַא הדינש ארמ אדכ ןכיל ט
 : הָדֹומְרַפ הנוֹת ןמ יאעד ןאוָאָבו

 אדכ דאב ךראבַתמ כ

 ןמ וַא אר שיוכ תַמְחַרו דוכ וא ארַמ יאעד הכ

 : תָסַא הָדינאדרננ רַב
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 גלק זס רימאומ באתכ

 וס רומזמ
 ןאיננמ ראלאס יארְב

 ַתאָוַד רַב דורסו רּומְזַמ

 ראתוא

 א דזאפ ךראבמ אראמו דנכ םֶחַר אמ רַב אדכ

 דיאמרפ יִלְנְתמ אמ רַב אר דוכ "ור ךונו

 : הלפ
 ב דַדְרנ ףורעמ ןאהנ רד ות ָהאר את
 : אה תַמִא עיִמְגנב ות תאְגַו

 : דנג דָמַח ארת אה םוק אדב יִא
 : דנג דָמַח ארת אה םוק עימְג

 ד דומנ דַנהאוָכ םֹּנַרַתו ידאש אה תַמא

 דומנ יהאוָכ םֶכח ףאצנַאָב אראה םֹוק אריז

 דֶרכ יהאוכ תַיאדַה אר ןאהג יאה תמאו

 : הלס
 ה דָנָוג דָמִח ארת אה םוק אדכ יִא

 : דנױג דָמַה ארת אה םֹוק ָעימנ

 ו דאד דַהאוַכ אר דוכ לּוצָהַמ ןימז האננָא
 : דומְרפ דהאוָכ ךראבמ אראמ אמ יארכ אדכו

 ז רומְרַֿפ דַהאוָכ ךראבמ אראמ אדכ

 : דיפרת דֹנַהאוָכ וא וַא ןאהְנ יאצקַא "מאמתו
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 חכ רימאזמ באתכ דלק

 חס רומזמ
 ןאיננמ ראלאס יאֹרְב

 דִוָד ךּורסו רומזמ

 דָנּוש הדנכארפ שנאנמשדו דזכְרָב אדכ | א

 שרוצח וא דָנְלאר תַרַפִנ וא זא הכ ינאנָאו

 : דנזירגב

 הדנכארפ אר ןאשיא דושימ הדָנַכארַפ דּוד הכנאנג ב

 ואס |

 ןאנְגְמַה דושימ התכאדג שָתֶא שיפ םּומ הכְנאנְגְ

 : דָנְדְרִנ ךאלח אד ךּוצחְב ןארירש
 דוב אדכ רוצח רדו דֶננכ ידאש ןאחלאצ אמא ג

 דני
 : דנוש רֶנַכְרכ ינאמְדאשְבו

 דייאמנ םֹּנַרַת וא ףאנֶבו דינאֹוָכְב דורס אדכ יארְב ד

 אה ארחצ רד הכ וא יארְב דינכ תֶסרד יהארו

 תסַא ראוס

 : דייִא דגוב שרּוצחב תסא הֹוהְי וא ָםאנ

 ןאנז הָויב רואדו ןאמיתי רַרפ ה

 : רוכ סרק ןֶכְסַמ רד תסאדכ

 דנאדְרנמ הנאכ ןכאס אר ןאַכיִב אדכ ו
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 הלק חס רימאומ באתכ

 דַרְואיִמ ןוריב .יראגְתְסְרב אר ןאריסַאו

 דנַהאוָכ ןכאפ הָריִתַּפַת ןימז רד ןאויגְנַא הַנְתֹֿפ ןכיל

 : רש

 יִתַפַר ןוריב דוכ םוק יור שיפ הכ ימאגְנַה ארכ יִא

 ירימארכ אֹרְחַצ רַד הכ ימנה
 : הלס
 ח = דיראב אדכ ךוצחב ןאמסָאו רש לּולזתמ ןימז

 : לֵאָרְׂשִי יאדכ ארכ ךוצח זַא זינ יִנְס ןיא

 מ ידינאראב אה תַמְעַנ ןאראב ארכ יא

 : ירינארְרנ םֵכְחַתָסמ דוב הָתְסַכ ןוג אר תתארימו

 י דנרש ןכאפ ןָא רד ות ָתַעאֹמְנ

 : יהְדיד ְךראדַת ןיכאפמ יארְב שיוָכ ְךּונָב ארכ יא

 אי רהדימ אר ןנס דנואדכ

 : רָנשימ ימיטע ָהּובְנַא תאְרשבמ

 כי = = .דנושימ םוַהנֹמ חדְרכ רארֿפ אה רש ךולמ
 םיסקַת אר תַראֹנ תסַא הָדְנאֹמ הנאֿכ רד הכ ינו

 | : דנכימ

 4 דידוב הָדיבאוֿכ אה לֹנָא רַד הָנ רנַא

 דיא הרש הָתֹכאֿפ יאה לאב לֶתַמ ןכיל

 יאלטב שיאה רַפו תסַא הדשופ הרָקנְב הכ

 : ךרס

- 
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 חס רימאזמ באתכ ולק

 הדְנַכאְרַפ ןָא רד אר ןאדאשדאפ קלטמ רראק ןוָג רי
 תכאפ

 : רידרג ןאשכרד ןּומְלַצ רב ףרב לַתָמ
 תסַא ןָשַּב הוכ אדכ ָהוכ וט

 : תסַא ןָשָּב הוכ התָשארפַא יאה הלק אב יהוכ
 דינארגְנ אר התָשארְפַא יאה הֶלק אב יאה הוכ יִא זמ

 הָריִזגְרַב דֹוכ ןֵכְסַמ יארְב אדכ הכ יהוכ ןיא רב

 | תסַא

 דַהאֹוָכ ןכאס דַבֲאְב את ןָא רד דנואדכ הניָאְרַה

 : רוב

 תסאה ראזָהו אה רורכ אדכ יאה הָבאדַע וי

 : תפָא סדק רַר יָניֵסֹו תסאהנָא ןאמ רד דנואדב

 יריסָאְב אר ןאריסַאו הדְרַכ דועצ ןיילע ֵלֲעַא רב חי

 יהֶרְרב

 יהָתְפַרְג אה ששב ןאיִמְדֶא וַא
 רד ארכ הֹוהְי את זינ ןאזיננַא הנתפ זַא הָכְלַב

 : דריג ןֵכְסַמ ןאשיא

 ראב לָמָחַתִמ הֶזור רה הכ ידְנואדכ ראב ךראבַתמ טי

 דושימ אמ יאה

 תסאמ ָתאָנַנ הכ ייאדכו

 : הלס
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 ולק חס רימאזמ באתכ

 ב תָסַא תאְנַנ יאדכ אמ יארְב אדכ

 : תֶסַא הוהְי דנואדכ ןָאזַא תָומ יאה רַפַמו

 אכ דַהאוכ דֶרּוכ אר דוכ ןאנמשר רס אדכ הנָיִאְרַה

 ריבוכ

 ךלאס דוכ האנג רד הכ אר יִַּכ ראד "ומ יהל
 : דשאב

 בב דִרָוַא םַהאֹוָכ זאב ןֵׁשְב זַא תֿפג דנואדכ

 :ררוא םַהאֹוָכ זאב אירד יאה יפרו זַא

 גב -ירַב הפ ןוכ רד אר דוכ יאפ את

 : . יי אר דֹוכ 'ָקְרְהב תנאנמשד זא ות ןאגס ןאבזו

 דב רֶנַא הדיד ארת יאה קירט אדכ יא

 : סרק רד ארמ האשדאפו ארכ יאה קירט ינעָ

 הכ ןאגדנזאס בקע רֶדו דנמארכימ ןאינגמ ור שיפ רד

 : ןזףד ןאנזישוד טסו רדו

 וכ דינאוכ ךראבתמ אה תעאמנ רד אר אדכ

 : לָארׂשִי 'ַהָמָשְנ וַא אר דנואדכו
 זכ ןאשיא ָםָכאח ריִנַצ ןיִמָיִנַּב תָסאָנַנֲא

 ןאשיא לֿפְחַמ הָדּוהְי יאסַאֹור
 : יִלֶּתַפנ יאסַאֹורו ןּולְבַז יאסַאֹור

 הכ | תֶמַא הדומרֿפ רָמַא אר תווק ות יאֹרְב תיאדכ
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 חס רימאומ באתב חלק
 ראותְסא יהָדְרַכ אמ יארְּב הכ אר הָננֲא אדכ יא

 : ןאררג

 תסַא םֶלָשּורְי רד הכ ות לכח :בֶבְַב טג
 : דרוָא דָנָהאוָכ ות ָךֶזנ איאדַה ןאהאשדאפ

 אמרפ ךיבֹוה אר ראזינ שחוו ל
 םוק יאה הלאסוג אב אר ןאָואג 'ַהְמרו

 דָנַהְניִמ ןדְרג ות רֶזנ הרקנ יאה שמש אב הכ

 הדְנָבארפ דָנְנארימ תֶסּוד אר גְנֶג הכ ייאה םֹוקו

 ; תסַא הָתְכאפ

 רמָא דנהאוכ רַצָמ זַא ןארורס אל
 זארד ידֹוזְב אדכ ָךֶזנ אר דוכ יאה תֶמֵד הָשַבח

 : דֶרַכ דַהאוָכ

 דינאוָֿבב דורס אדכ יארְב ןאהַג ךלאממ יִא בל
 דינאוָכְב דורכ דנואדכ יארב

 : הלס
 ראָוס ימידק ְךאָלֿפַא-לא-ךלפ רב הכ וא יארְב א

 : תסַא

 דַהדיִמ אר דוכ ןאוָא ךניא רל

 : תסַא תוֹוק רפ הכ יזאוָא

 דַײאמנ ףיצןת תווקב אר ארכ הל
 : ךאלפא רד וא תו תא לֵאָרִׂי רב יו לאלנ
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 טלק טס , חס רימאזמ באתכ
 ול יתְסַה ביחמ דֹוכ יאה סרק וַא אדכ יא

 רהרימ תממעו תווק אר דֹוכ םוק לֵאָרְׂשִי יאדכ

 : אדכ דאב ךראבתמ

 טס רומזמ

 אה ןפוס רַב ןאיִננמ ךאלאס יאֹרְב

 דוד ָךּומְזַמ

 א הָד תאְגנ ארַמ איאדכ

  תֶסַא הדַמָא רד ןַמ ןאגב אה בָא אריז

 ג ןאָוַתַנ הכ ייאג םַא התפר ורפ רז ָךאלב רד
 דאתְסיא

 ארמ ליו םא הדמָא רד קמע יאה בָא הב
 : דנאשופימ

 ג התו ןמ יולגו םָא הרש התְסַכ דוכ ְךאיִרֿפ זַא

 : תפא הָדיִרְרִג ראת ארכ ָךאטְתְנִא זַא םנאמָשְנו

 ד ומ וַא דנראד תרפנ ןמ וא .בָבָס יב הכ ינאנָא

 דָנַא הָדאיִז םֶרָס יאה

 דנראד ןמ תכאלַה רצק הכ ןמ קה אנ ןאנמְׁשרו

 רְנרָא-רוז

 : םדְרַכ רַד םדוב התפְרְנַנ הָננָא ספ



 טס | רימאזמ באתכ מק

 ינאדימ ארַמ תקאמַח ות אדכ "יא ה

 ; תסינ יִפכַמ ות וַא םנאהאנגו

 ןמ ּבְבְסְב ות ןירמתְנמ תואָבְצ הָוהְי דנואדכ יִא ו

 דנושנ לֵגַ
 אפר ןמ בבסב ות ןאבלאט לארי יאדכ יא

 : רֶנֵרְרננ
 םא הָריִדְרִג ראע לַמַחַתמ ות ךטאכב אריז ו

 : תֶסֶא הרישופ ארַמ ןמ יור "יאָוסרו
 םַא הרש יבננַא םנארדארב ָךֶזנ ח

 : בירֿג דוכ ךדאמ ןארַספ ךונ

 תֶסַא הדרוכ ארַמ לת ָהנאכ ָתַכיֵג אריז ט
 יראט ןמ רב ות ןאנַדְנכ תמאלמ יאה תַמאלַמ

 : הָדיִרְרנ
 םַא התָכיר ךֶׁשֲא לָּתָמ אר דֹוכ ןאג התשאד הזר י

 : תסָא הדידָרנ ראע ןַמ יארב ןיאו
 םא התכאכ דֹוֿכ םאבל אר סאלפ אי

 : םַא הדיררג לָּתַמלא-ברצ ןאשיא זנו
 דננזימ ףרח ןמ 'הראב רד ןאנישְנ הזאָוְרד בי

 : םַא הָתָשִנ ןאראסגימ דגרסו

 תק רד אר דוכ יאעד דנוארכ יא ןַמ אֹמַאַו ג

 םנכימ ֹות ָךֶנ תַבאגַא
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 אמק טס רימאומ באתכ

 -תאְַנ ַיִתְסארַו דֹוכ תיינאמחר ַתַרתַכ רד ארכ יא
 : אמרֿפ באָנַתסִמ ארַמ דוכ

 רי םושנ קְרַנ את הד יצאל3 באלפ וא ארמ

 ראַגְתְסַר בָא יאה פרז זַאו םנאגננכ תר א

 : םוש

 ומ אֹרַמ יפרו דנאׁשּופב אמ בָא ןאליס הכ ראדנמ
 ,' דַעְלַב הב

 ; רַדְנַב הב ןמ רב אר דוכ ןאהר הָיואהו

 וט ות תַמְחַר אריז אֹמְרֿפ .באָגַתְסמ ארַמ דנואדכ יא

 תַסּוכינ

 : אמנ הָנּות ןמ רב תַתיְנאמְחַר ָתַרְתַכְב
 זי ןאשופמ תַא הֶדְנַב זַא אר דֹוכ יורו

 : אמרפ באָגַתְסִמ ידוזְב ארמ םַתְסַה יגְנַת רד אריז

 חי זאפ ראַגְתְסַר אֹרְנֲא הרש ךידזנ םנאָגְב

 : הָד הֶיְרֿפ ארמ םנאנמשד בבס

 טו ינאדימ ארמ יִאוסרו ָתְלאָגְבו ראע ֹות

 : רָנַא ות ְךַטנ שיפ םנאמצֿכ ץימגו

 כ הרש ראמיב תָּשְבְו תסַא התְסכש ארמ לד ראע

 םַא

 דובנ ילו םֶדישְכ יקפשמ ָךאֿפְתְנֲא

 : םֶתְפאָיִנ אֹּמַא ןאגְדְנהד יִלַסַת יאר
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 טס רימאזומ באתכ במק

 דֶנְדאד באָרְרַז ךארוכ יארְב ארַמ אכ

 : דנדינאשונ הָכְרִפ ארמ םדוב הָנְׁשַת ןוְנ

 ראב הלת ןאשיא יור שיפ ןאשיא 'ִהָדיִאַמ ספ בכ

 : רשאב ימאר דֶנְתְסַה ןַאמטמ ןוגו

 דנניב הנ את דַרְרַנ ראת ןאשיא ןאמשנ גב

 : ןאררג ןאורל "אמיאד אר ןאשיא יאה רמכו

 זירב ןאשיא רב אר דוכ םםָשָכ רב

 : דבאי רד אר ןאשיא ות ַבצנ תרוסו

 דדרג הָבּורכַמ ןאשיא יאה הָנאכ הכ

 : דושנ ןְכאס סַכ גיה ןאשיא יאה הָמָיִכ רדו

 דננכימ אפְג יחַרַז ות הכ יסַכ רַב אריז וכ

 : דניאמנומ ןאלָעָא אדה ןאנַתֿפּוכ יאה ררדו
 ןכ דיזמ ןאשיא ָהאנג רַב האנג מ

 : דנשנ לֿכאד ֹות תלאדע רדו
 דנוש ןחמ תאָּיַה תפר זַא חנ

 : דָנְרַרִנִנ םּוקרמ ן ןיחלאצ אבו

 םַתְסַה דְנַמדְרַדו ןיִכְסַמ ןמ אמָאְו טכ

 : דזאס זארֿפַאְרכ ארמ ות תאְגַנ אדכ יא ספ

 דְנאוָכ םַהאוָב חיִבְסִת דורס אב אר אדכ םאנו ל

 : דומנ םַהאוָכ םיִטָעַת דמה אב ארואו

 דוב דַהאֹוְכ אדכ הֶדיִדְנסַפ ןיאו אל
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 גמק ע ,םס  רימאזמ באתכ
 אה םפו אה ךאש הכ יהלאסונו ןאג זַא הדאָיז

 | : דראד

 בל דֶנוש ןאמראש הָדיד ארניא ןאמילַח
 ; רַרְרַג הדְנז אמש לד אדכ ןאבלאט יֵאו

 גל דנכימ באָגְתְסמ אר ןאריקפ דנוארכ אריז

 : דראמשימנ ריִקַח אר דֹוכ ןאריסַאו

 רל דנְנאוכב חיִבְסַת ארוא ןימזו ןאמְסֶא

 ; דַבָנְגיִמ אהָנֲא רד הֶננַאְו זינ אה בָא

 הל יאה רֶהָשְו דאד דַהאוָּב תאְגְנ אר ןֹויִצ ארכ ארי
 דּומָנ רַהאֹוָכ אנַב אר הֶדּוהְ

 ; דְנֵרְרְג ףרצתמ ארנָאו דָניאֹמנ תנּוכס אָגנָא רד את

 ול רש דָנַהאוָכ ןָא ָתְראָו תנאגדנב תייר
 ןכאפ ןָא רד דְנְראד תֶסּוד ארוא םאנ הכ ינאנָאו

 : דידרג דֶנַהאוכ

 ע רומזמ

 ןאיננמ ראלאס יאֹרְב

 יראגָדאי תַהָנְב דִוְד רּומְזַמ

 א באתַשב ןמ תאְגנ יארְב איאדכ

 : אמְרֿפ ליִנְעַת ןמ תֹנאָעַאְב רנואר יֵא
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 אע , ע רימאזמ באתכ רמק

 רוש הַדְנמְרשו לַגַב דגראד ןמ ןאָג רצ הב ינאנָא ב

 רַב ור .דָנְראר תַבְגְר ןַמ דב רד הכ ינאנָאו

 : דֶנֶרְרִג אָוְסרַו הָדינאדְרנ

 דניוגימ הַה הַה הכ ינאנָאו ג

 ; דנוש הרינאררנרב ור שיוכ תְלאָגַב בבסב
 דְנֹנכ ידאשו דנו ות רד ות ןאבלאט ץימָג אמו ד

 אדכ דָנָוג "אמיאד ות תאננ ןאגרְנראד תֶסודו

 : דאב לאעּתמ
 םַתָסַה ריקפו ןיִכְסִמ ןמ אמַאו ה

 ןכ ליִנְעַה ןמ יארְב אָיאדכ
 דנואדכ יִא יתְסַה ןמ 'ָהדְנִהִד תאְננו ראכ דַדַמ ות

 : אמנמ ריכאת

 אע רומזמ

 םַא הדרב האנפ דנואדכ יִא ות רד | א

 : רש םַהאוָכַנ לג דָבָאְב את ספ

 ןאהַרבו הָד יצאלכ ארמ דוב תלאדעב ב

 :הָד תאָגנ ארַמו ריג ארַפ ןמְב אר דוכ ׁשֹוג

 לַכאד תקו הַמַה את שאב תנוכס 'ִהְרַבִצ ןמ יארב ג

 םש ןָא
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 אע רימאומ באתכ

 יהדומרפ רֶמַא ןמ תאגנָב ות

 ; יתְסַה ות ןמ 'ִהָעְלְקְו הָרֹכצ אריז
 ןאהַרַב רירש תְסַד וַא ארמ איאדכ

 : םלאטו ראכדב ףכ זַאו
 יתסַה ןמ ךימא ות הֶוהָי דנואדכ יִא אריז

 ; יהָרוב ןמ ךאֹמָהְעַא םַתייְלופט זַאו
 םַא הרש התַכאדנַא ות רַב םָכָש וא

 יהדוב ות ןמ יאְנְלַמ םרדאמ םהר זַא
 הוב דהא ות 'הראב רד "אמיאד ןמ ַהיִבָסַתֹ

 םָא הרש ביִנע יִתָיִא אר יֵראיִסַב
 : יתְסַה ןמ וארו יאנְלַמ ות ןכל

 תא רפ ות ָחיִבְסִַת וַא םנאהד

 : ור יִמאֹמַה ות ַײאירְבַכ ואו

 זאדְנִמ רוד ארמ יריפ ןאמז רד
 : אמנמ ָךרַת ארמ דש ליאז םַתווק ןו
 דננזימ ףרח ןמ רב םִנאנמָשד אריז

 : דננכימ תַרושמ רגידְבַי אב םַנאָג ןארצַרְתֹמו
 תסַא הדְרַכ ךְרִת ארוא אדכ רנוגימ

 יהדְננאהְר הכ אריז דיריגְב הדְרַכ בקאעת ארוא ספ

 : תסינ

 ןשָמ רוד ןמ זַא אדכ יא
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 אע רימאזמ באתכ ומק

 : אמנ לִנְעַת ןמ תְנאעָאָב איאדכ
 רנוש ינאֿפו לגב םֶנאָג ןאמַצֿכ ג

 ראעב רֶנַשּוכימ ןמ ךרצ יארב הכ ינאנַאו

 : דֶנֵדְרְנ ספלמ ײאוסרו
 דוב םַהאֹוָכ ראָנְדמא "אמיאד ןַמ אמא די

 : דּוזּפַא םַהאֹוָכ ות ָחיִבְסַת יַהֹמַה רַב

 תַתאגְנו רְרַכ דַהאַֹכ ןאוב ארת תלארַע םנאבז וט
 ור ימאמת אר

 : םנאדימנ אֹרְנֲא יַהָראמְׁש ְךַה הכ אריז

 דֹמַא םַהאֹוָכ הָוהְי דנואדכ 'ייאנאות רד זט

 : דאד םַהאֹוכ רַבָכ סבו ות ָתְלאדַע או

 יהדאד םיִלֲעַה ארַמ םֶתייְלופט זַא ארכ יִא ז

 : םַא הדְרַכ ןאלָעַא אדת ביאנע ןָאְלַא אתו
 זינ ייומ דיפסו יריפ ןאמז את ארמ אדכ יא ספ =

 ןכט ךרה
 םַהְד רַבָכ ות יוזאב זא אר הקַבַט ןיא את

 : ות "ייאנאָות זַא אר ןאגדְנָיִא עימנו

 תפָא ןַיְלע יִלָעַא את ות תלאדַע אָיארב טי

 : תמיכות ָךְננאמ איאדכ יהָדְרכ םיטע יאה ראכ ות

 ןאשנ אמב אר תֶכַסו ראיִסָב יאה יגְנַת הב יא כ

 יהראד
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 זמק בע , אע רימאזמ באתכ

 תכאס יהאֹוָכ הדָנז אראמ זאב הדרכ ענר
 יהאוָכ רַב .ןימז יאה קמע וַא אראמ התשגרבו

 : רֶרוָא
 אכ דִרַכ יהאוָכ דיזמ ארמ 'יגרזב |

 : ריִשָּכַב יהאוָכ ילֹפַת ארמ התַשגְרַבו
 בכ דּותָס םַהאוְכ טָבְרַב אב ארת זינ ןמ ספ

 ןמ יאדכ יִא ארת יִתְסאֹר נע

 םַהאֹוָכ םנְרְת רוע אב לֶאָבְׂשִי סדק יא ארתו
 : רומנ

 גב ראיִפַב םיאה בל םנאוָכימ דורס ות יאֹרְב ןוג

 דֶרָכ רַהאֹוָכ יראש

 : יהדאד הֶיַרַפ ארנַא הכ זינ םַנאָגו

 דכ דַהאוַֿכ רֶכָד אדה תלאדע זר "ִמאמַת זינ םנאבז

 דרכ

 לגב .דָנְרישוכימ ןמ רצ יארְב הב ינאנָא אריז
 : דָנְדִיִדְרְנ אָנָתֹרו

 בע רומזמ
 המלש רומזמ

 א | הד האשדאפ הב אר דוכ ףאצנַא אדכ יא

 : האשךאפ ָךכפ הב אר שיוָכ תלאדעו
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 בע רימאזמ באתכ חמק
 דומנ רַהאוָכ ירואד תלאדעב ארת םוק ואו ב

 : ףאצְנָאב ארת ןיכאפמו
 ראב אר יתמאלס םוק יארְב אה הוכ האגנָא ג

 דרַנָא דנא
 : תלארע רד זינ אה לתו

 דרכ דַהאוָכ יסר דאד אר םֹוק ןיכאסמ ד

 דאד דַהאֹוכ תאְגָנ אר ריקפ ןאדנרפו

 : תֿכאפ רַהאוָב ןובז אר ןאמלאמו
 יקאב באתַפֶא הכ ימאדאמ ריסרַת דנהאוָכ ֹות זַא ה

 תֶסַא

 : תאקבט עימג את תפָה האמ הכ ימאדאמו

 דּורפ הרש הדיג ךאז ףלע רַב ןאראב לתָמ וא ו

 | דַמא דהאוכ

 : דנכימ באריס אר ןימז הכ ייאה שראב למ
 תֹֿכַׁש דֶנַהאוָכ ןאחלאצ וא ןאמז רד ו

 האמ הכ ימאדאמ דוכ רַהאוכ יתמאלס ךיֿפװ

 : דַדְרננ תֶסינ
 אירד את אירד זַא דֶרַכ דַהאֹוָכ ינאר םֶכח ואו ה

 : ןאהְנ יאצְקַא את רהָנ זַאו

 ראהנ דְנַהאוָכ ןדְרג ןאנישְנ ארחצ יו ךוצחב ט

 : דיסיל דְנַהאוָכ אר ךאכ %א ןאנמשלו
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 טמק בע רימאזמ באתכ

 ו  דרָוא דֶנהאוכ אָיאדַה יאזו שישרַת ןאהאשדאפ

 דנַהאוָכ אה ןאֹוַמְרַא אָבְסְו אָבש ןאהאשדאפ

 | : דינאסר

 אי רֶרַכ דְנַהאֹוָכ םיטעת ארוא ןיטאלס עמ

 : דומנ רֶנַהאוָכ יגָדְנַב ארוא אה תַמא עימנו

 כי יאהר ארוא דנכ הָתאֹגַתְסֲא ןיִכְפַמ ןוג אריז

 דאר דַהאֹוָכ

 : דראדַנ יהָדְננאהַר הכ אר יריקפו

 גי דומרפ דַהאוָכ םַרכ ריקֿפו ןיִבְסִמ רב

 : דיִשָכְב דַהאוָכ תאְגְנ אר ןיכאסמ יאה אנו

 די דַהאְוכ הָיִרְפ םַתָסו םלט זַא אר ןאשיא יאה ןאָנ
 דאד

 : דוב דַהאֹוָכ אהַבְואֹרְג יַו טנ רד ןאשיא ןוכו

 ומ ּודָב אָבָש יאלַט ואו דָנאמ דַהאַכ הָרֹנז ואו

 דאד רַהאֹוָכ

 ור יִמאֹמַתו דֶרַכ דַהאֹוָכ אעד יו יארב "אמואד

 : דֶנאוָכ דַהאֹוָכ ךראבמ ארוא

 מ רַהאוָֿכ אה הוכ 'הלק רב ןימז רד הָלַג ינאוארֿפ

 דוב

 רֶרַכ דַהאֹוַכ שָבָיִג ןאנבל לתַמ ןָא 'ָהְרַמַה הכ
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 גע , בע  רימאזמ באתכ

 רֶנַהאוָכ אמנו ןשנ ןימז ףלע למ אה רש לֶהַאו
 : דר

 דנאמ דַהאַֹכ יקאב דאבָא-לא-רַבַא את וא םאנ זי
 דרכ דַהאֹוָכ םאָוד באֹתַּפֲא שיפ וא חֶסא

 תֶסאוכ דנַהאוכ תַכַרב רַניִדְכִי יארְב וא רד ןאימרֶא

 דנַהאוכ לאח שוב ארוא ןימז יאה תא עימנו
 : דָנאוָכ

 תפָא לֶאְרְׂשִי יאדכ הכ הָוהְי אדכ דאב ךראבתמ חי
 : דנכימ ביִנַע יאה ראכ טקפ וא הכ

 דאבָא-לא-רַבַא את וא ךָיִגַמ םאנ דאב ךֶראבַתמו טי

 דושב רפ וא לאל זַא ןימז ימאמתו

 ןימָאו ןימָא
 : רש םאמת ישי ןַב דִוָד יאה אעד

 ישילש רפס

 גע רומזמ
 ףְסָא ומ

 תסוכינ לֵאָרְׂשִי יארְב אדכ הניָאְרִה א

 : דִנַתְסַה לד ךאפ הכ ינאנָא יאֹרְב ינַע
 דור רד האר וא םיאה יאפ הכ דוב ךידְזנ ןמ אמָאְו ב

 : דוגלב םיאה םדק הכ דוב ךידונו
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 גע  רימאזמ באתכ

 םדְרב דַפַח ןארַבַכַהמ רַב אריז

 : םדיד אר ןארירש יתמאלַס ןונ

 תַסיִנ אה דִיַק ןאשיא ַתְוֹמ רד הכ אריז

 : תֶסַא םַבְחַתְסִמ ןאשיא תווקו

 דְגַתסינ תַמֲחַו רד םרֶרַמ לֵתָמ

 : ְנׁשאבימנ אֹלַחְבמ ןאימלֶא מ
 תֶסַא התָסאֹרַא בכתב ןאשיא ןֵדְרנ ןירב אנב

 : דנאשופמ אר ןאשיא פאבל לֵתַמ םָלֹ
 תפָא הדמָא רַדָב יִהָבְרַֿפ זַא ןאשיא ןאמָשְנ

 : דננכימ וואֵגַת רֹוכ לד ָתאלאיכ זַאו

 דננימ רב יאה ףרחו דָנֹנכימ 'אזהְתְסַא

 : ךֶנוגימ .רַנלב אג זַא אר זימָא םֶלֹמ ןאנכסו
 דנא הָרְראֹדג אה ןאמסָא רַב אר דֹוֿכ ןאהד

 : דנכימ ׁשֵרְרַנ ןאהנ רד ןאשיא ןאבזו

 דנְרְנִמְרְב אנדְב וא םוק םפ
 : דושימ הֶדינאשונ ןאשירַּב ןאוארפ יאה בָאו

 דָנאַרַב הָנוגְג אד דניוגימ ןאשיאו

 : רראד םלָ לא ָתְרַצַה איִא
 דָנָתְסַה רירש ןאניא ךניא

 הָרוזָּפַא ידנמ תלֹוד רַד הדוב ןָאמממ השימה הכ

 : דנושימ

 אנק
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 נע | רימאזמ באתכ בנק
 הָתֹכאֹכ רֶהאט תבע אר רוכ לד ןמ "אקי +

 : םא הֶתסש יכאפ הב אר דוכ יאה תֶסַדו

 םושימ אלתבמ :זור "מאמת ןמו די

 : תסַא רצאח דאדמאב רה ןמ בידֶאַתו

 םיוג ןכס ןינְג הכ םתֿפנימ רַנַא וט

 : םדְרָכִיִמ תַנאָיְכ ות ןאדנזרפ 'הקבט רב הניארה

 םַמהּפַב ארניא הכ םַרְרַכ רּכֿפַח ןוְ

 : דַמָא ראָושד ןמ ךסנ רד
 םרש לֿכאד ארכ יאה סדקַב את

 : םדְרַכ למַאַה ןאשיא תְרַכָא רד האגנָא

 יהָרְרֲאדֹנ הרגל יאה יאְג רַד אר ןאשיא הָניֲאְרַה חי
 ; תֶכאדְנַא יהאוָֿכ אה יבארַכב אר ןאשיא

 דָנַא הָריִפְר תַכאלַהְב "אָתַתְגַב הָנגָג טי

 הדירְרנ תסינ ךאנלוה יאה פרת זַא הרש האבַת
 : דנא

 רש ראריב ןוָ יסכ בא לּתָמ כ
 אר ןאשיא תְרּוצ יזיכרב ןוָג ןיננמה דננאדכ יִא

 : רְרַמָש יהאופ זינאנ
 רוב הרש ךְלַת ןמ לד ןכיל אנ

 : םדוב הרש ׁשיִרְלָד דֹוכ ןּורדנַא רדו
 םתְשאדנ תַּפַרֲעַמֹו םדוב ישחו מו בב
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 גנק נע רימאזמ באתכ

 : םדידרנ ות ךזנ םיאהב לּתַמו

 גב םַתְסַה ות אב "אמיאד ןמ יִלו

 : יהָדְרַכ דייִאַת ארמ תֶסאר ָתְסִד ות

 רכ דומנ יהאֹוָכ תיאדַה ארמ דֹוכ יִאר קפאומ

 : דינאפר יהאוָב לאלַנב ארמ ןיא וַא דעו

 הכ ןאמְסַא רד ןמ יארב תסיכ

 : םהאוָכימנ ןימז רד אר זיג גיה ות וא רינו

 וכ רֶרְרַנ ליאז ןמ לדו רַסְג הנ רנַא
 -לא-רַבא את תָמאכ ןמ 'קָצָחו םלד 'הְרכצ ןכיל

 : דאבָא

—e כ דש דנַהאוכ ךאלַה דנרּוד ות זַא הכ ינאנָא אריז 

 יהאוָכ דובאנ דננכימ אנֶז ות זַא הכ אר ינאנָאו

 : תָכאס

 חכ יונ ברקת אדכב הכ תסוכינ ארַמ אמא

 םַא הדְרכ לכת הָוהְי דנוארכ רַב

 : םנכ ןאיב ארת יאה ראכ יַהֵמַה את



 דע רימאומ באתכ דנק

 דע רומזמ

 ףְסֶא 'הדיצק

 דבַאב את יהְרְרַכ ךרת אראמ אדכ יִא ארֶנ א

 התָבּורְפַא דֹוכ עַתְרַמ ןאדְנֿפסוג רַב ות םָשַכו

 | ( : תסא הרש

 רָוַא דאָיְב יהְדירַכ םידק זַא הכ אר דֹוכ ָתַעאֹמַנ ב

 ות תארימ מְבַכ את יהְראד הֶיְרִפ הכ ארֶנֶאו

 דוש

 : יהדוב ןכאס ןַא רד הכ אר ןויצ ָהוכ ןיאו

 ראד רַב יִדָבַא יאה בארֶכ יוסב אר דוכ יאה םדק ג

 בארכ דוב ות סדק רד הכ אר הָנהַה ןמשד אריז

 : תָסַא הדְרַב

 דננכימ שףג ות תעאמנ ןאָיִמ רד תנאנמְׁשד ד

 :דָנאמנמ אפ רַב תמאלע ואב אר דוכ יאה םלעו

 רַב אראה רַבַת הכ ינאפכ ןוָג דנושימ רֶהאטו ה

 : דננכימ .דנלב לנג ןאתֿכרְד

 רֶבַת הב ארנָא 'ָהְדישארַת יאה שקנ 'המה ןאְלַאו ו

 : דְננֶנשימ ררּוכ אה שכנו אה

 דְנֲא הָדַז שָתַא ארת יאה סדק ז

 : דֶנָא הָרְרַכ תַמְרֹחיב ןימוְב את ארת םאנ ןַכְסַמו
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 הנק דע רימאזמ באתכ

 ח באר "אָמאמַת אר אהנָא דנַײגמ דוכ לד רדו

 םינכימ

 הָדינאוס ןימז רד אר אדכ אה הָסיִנַכ ַעימַנ ספ

 : דנא
 ט תֶסינ איִבְנ יה .רנידו םינבימָנ אר .דוכ תיא
 יֵכְב את דנאדְב הכ תֶסינ יסכ אמ ןאָיִמ רדו

 : דוב דַהאוֿ

 י == דֶרַכ דַהאֹוַכ תמאלמ יֵכְב את ןמָשד ארכ יא

 דַהאֹוָכ תַנאהַא ארת םאנ דַנֲאְב את םֵצַכ איָאְו

 : דומנ

 אי רב אר שיוָכ ַתְסאר תְסַד ינֲעַי דוכ ָתסד ארֶנ

 יהָדיִנאדְרַנ

 אר ןאשיא הָדיִׁשְכ ןוריב דוכ ןאבירנ זַא ארנָא

 : : ןכ ינאפ

 בי תֶסַא ןמ האשראפ םידק זַא ארכו

 : דַרְואיִמ דידפ אה תאננ ןימז ןאימ רד וא

 גי יתָכאַס קשנמ אר איִרֵד דוב תווקַב ות

 : יתפַכְש אה בָא רַד אר ןאַגְנַהְנ יאה רַפו

 רי הָתֿפוכ אר ןֶתְוְל יאה רַפ
 : יהָדינארְרַג ןאנישנ ארחצ ךארוכ ארואו

 וט יתָפאכש אראה ליו אה הָמְשָג ות



 דע רימאומ באתכ ונק
 : ידינאדרג ךשפ אר ימואד יאה רה

 ות ןָאזַא זינ בשו תסת ןַאוַא זור זט

 ; יהָדּומִנ רארק רב ות אר באתֿפָאְ רונ

 יהֲתֹכאכ ראדיאפ ות אר ןאהַנ ךודח יִמאֹמַת זי
 ; יהָדְרַכ דאיא ות אר ןאתַסַמְְו ןאתסבאת

 תמאלמ ןמשד הכ רוָא דאיב ארניא דנא יא חי
 דנכימ

 : דנאמנמ תנאהַא אדת םאנ לֵהאָנ תרמו
 ראפְסַמ ישחו ךוֶנאָגב אר דוכ 'ִהֶתְכאּפ ןאָנ טי

 : ןכַמ שּומארֿפ רַבָאְב את אר רוב ןאניכָממ תעאמנ

 אמרפ הטחאלמ אר דֹוכ רהע כ
 רפ םלט יאה ןכסמ זַא ןאהג ָתאמלמ הכ ארי

 : תֶסֲא
 דנג רב ַיאְוְכרַב ןאמּולטמ אנ

 : דנג דָמִח ארת אנ ןאריקפו ןיכאסמ

 ראד אפ רַב אר .דוכ יאָנעַדו זיכרב ארב יִא בכ
 תַמאֹלַמ ארת ור !מאמת קמָחַא הכ רָא דאב

 : רנכימ

 ןכמ שומארפ אר רוכ ןאנמשר ןאָנָא גב
 רָנְלב הַתְסַפ הכ אר רוב ןאפלאבמ יאנג

 : דושימ
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 מק הע רימאומ באתכ

 הע רומזמ

 ךֶלֶהַתְדאָל רַב ןאיִנגמ ךאלאס אב

 דורסו רומְזַמ
 ְףָמָא

 א םייוגימ המה ארת אדכ יִא םַײונימ דָמַח ארת

 תסַא ךידזנ ות םאנ אריז

 : דננכימ רֶכָד ארת ְביִגַע יאה ראכ םדרמו

 ב םסרב ןייעמ ןאמזב הב ימאגְנֶה

 : רֶרַכ םָהאוכ ירואד יתְסארַב

 בג דָנַא הרש הָתְכאדג שנאנָבאס עימנו ןימז

 םַא הדומנ רארק רַב אְנָא ןאכְרַא ןמ

 : הלפ
 ד דינכמ רֶכַפ םַתֿפג אר ןארַבְכִתַמ

 : ריזארֶפִִמ אר דוכ ךאש הכ ןארירָשְבו

 ה ריוארפִָמ ידנלב הב אר דוכ יאה ךאש

 : דַגמ זימֲארּבַכַת ןאנֿכס ישכ ןררג אבו

 ו בֶרְנַמ וַא הנו קָרֹׁשמ וַא הנ אריז

 : דָיָאיִמ יזארֿפַאדרַפ בונג זַא הנו

 ז תֶסַא רואד ארכ ןכיל
 : ךיאמנימ זארֿפַא רַס ארַנָאְו דואדְנַאיִמ ריזב ארניא
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 וע \ הע רימאומ באתכ חנק

 ןָא 'ַהְדאבו תֶכיא הָפאכ דנואדכ תְסִד רד אריז ח

 ׁשֹוג רפ

 דזירימ ןאזא הכ תֶסַא רפ ְגּוזְמַמ בארש זַא

 הָדְרׁשֿפַא ןאהנ ןארירש ָעימַנ אר שיאה דֶרד אמא

 : דישּונ רֶנַהאוָכ

 ררכ םהאוכ רֶכְר דַבָאְב את ןמ אמָאו ט

 : דומנ םהאוַכ םנרת בֹוקעי יאדכ יארבו

 דירב םַהאֹוַכ אר ןארירש יאה ךאש עימנ י

 דַהאוָכ התְׁשארֿפַא רַב ןיחלאצ יאה ךאש אמָאו
 + רש

 ןע רומזמ
 ראתוא ַתאָנֹצ רב ןאיִננמ ךאלאס ארְב

 ףֶסֶא ךּורסו רומזמ

 תֶסַא ףּורעמ הָדּוהְי רד אדכ

 : םיטע לֵאָרְׂשִי רַד וא םאנו
 םלָש רד תֶסא וא 'ָהָמיַב ב

 : ןויצ רד וא ןַבְסַמו

 א

 תַסַכְש אר ןאמַב יאה קרב אְננֲא רד ג

 אר גננו רישָמשו רַפַס

 : הלס
 דיִגְַו יִתְסַה ליל ות ד

 : אמנו יאה הוכ וא הדָאיז
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 טנק וע רימאזמ באתכ

 ה רד אר ןאשיא באבו דנא הרש גאראת ןאלד-יוק
 דובר

 : דֶנְתַפאַינ אר דֹוכ תסד רַנָא רוז ןאדרמ 'ַהָמַה

 ו בוקעי יארכ יֵא ות ךיבות זַא

 ילנתסמ ןארְנ יבאוֿכ .ןאבְסַאו אה הַאֹרע רַב
 : רידרג

 , ות יִתָסַה ביהמ לת

 : דַתְסיא ות ךוצחב הכ תֶסיכ תַבַצִג ןיח רדו

 ח ידינאונש אר ירואד ןאמסֶא א

 : דידרנ תָבאסְו דיסרתב ןאהנ ספ

 ט דיאמרפ םאָיְק ירואד יארְב אדכ ןוג

 רֵׁשבַב יצאלֿכ אר ןאהנ ןיכאפמ 'ַהֵמַה את
 . : הלס
 ו תֿפג דַהאוָכ דֶמַח ארת ןאפְנֲא םשָכ האגנָא

 : תֶסַב יהאוָכ דֹוכ ְרמַכ רַב אר םֶשָכ ?קאבו

 אי = = דוב יאדכ הֹוהְי יארְב רייאמנ אפו דינכ רדנ

 דָנְנארדְגב הָיַדַה .דָנַתְסַה ּוא ָךְרנארְרו הכ הָמַה

 : תֶסַא ביהמ הכ וא ךונ

 בי תֶכאס דַהאוָכ עטקנמ אר אסַאֹור ַחּור

 : תֶסַא ביהמ ןאהַנ ןאהאשדאפ יארבו



 וע רימאומ .באתכ סק

 וע רומזמ
 ןּותּודָי רַב ןאיִנמ ךאלאס יארְב

 ףְסֶא ָךּומְזַמ

 םנכימ דאירפו תסאדכ וסב ןמ זאוא א

 ארֿפ ןמב אר דֹוכ ׁשֹוג תֶסאדכ סב ןמ ןאָנָא
 : תַפְרְג רַהאוָכ

 םֶרְרַכ בלט אר רנואדכ דוכ "נְנַת ור רד ב

 תַשגנ הָרישְכ זאב הרש זארְר ןמ תְסַד בש רד

 : תפרילפנ יִָפַת ןמ ןאנו
 םושימ ןאשירפו םנכימ דאי אר אדכנ

 דדרנימ רָייחַתמ ןמ ָחּורו םיאמנימ רּכַּפַת

 : הלפ
 יתשאדימ ראדיב אר םנאמשג ד

 : תֿפג םַתְסְנאָוַת ימנ ןככו םדשימ באתיִב

 םַא הדרכ רכפת םידק םאָיִא 'ָהְראב רד ה

 : פלס יאה ןאמז יאה לאס 'ַהְראֹב רד
 םֵרֹוֲאיִמ רַטאֹכְב אר דֹוכ ַהֵנאבַׁש ָךּורס ו

 הָדומנ שיתפת ןמ ַחּורו םנכימ רּכַּפִת דּוכ לֶר רדו

 : תֶסַא

 דֶרַכ דַהאֹוָכ ךְרִת דבַאב את ארכ רגמ ז

 : רש דַהאוָכנ יצאר זגְרַה רגידו
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 אסק זע רימאזמ באתכ

 ה תֶסַא הרש ליאז דַבֲאְב את וא ָתַמָחַר איִא

 : דאבָא לאדַבַא את הָריִרְרִנ לטאב וא לוקו
 ט הָדְרַכ שומארפ אר תֿפֲאַר אדב איִא

 תֶסַא הָתְכאַס דּודְסַמ בַצָנ רַד אר דֹוכ יאה תַמְחַרו

 ; הלס

 תא ןמ ֿףָעַצ ןיא תג ספ
 :יָלְעַא תַָצַה ַתְסאר ָתְסַד יאה לאס יה
 אי דומנ םַהאוָכ רֶכַד אר דנואדכ יאה ראכ

 דאָיְּב תֶסַא םידק זַא הכ ארת בינע ךאכ אריז

 : דרוֲא םַהאוָכ

 בי דֶרַכ םַהאוֿכ לֹמַאַת ות יאה ראכ עימנ רד

 : דומנ םַהאוָכ רַּכַפַת ות יאה תַעְנַצ רדו

 גי תָסַא תִייִסּודק רד ות קירט ארכ "א

 : אדכ לתַמ גרוב יאדכ תֶסיב
 רי ינכימ .ביִנַע יאה ראכ הכ יתְסַה ייאדכ ות

 : יהדינאדרג פִורַעַמ אה םוק רַב אר שיוכ תק

 ומ יהְדינאהר שיוכ יוזאבְב אר דוכ חוק

 אר ףֶפוי ינבו בוקעי יִנֵב יִנֲעַ

 : הלס

 ומ הָדד ארת אה בָא אדכ יא דיד ארת אה בָא

 רש ללוח
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 חע , זע רימאומ באתכ בסק
 : דיררג בֶרָמָפפ תכס זינ אה הנל

 ראדב רֶׁעַר ךאלֿפַאו תּכירְב בָא אח רֶבֲא זי
 ; דיררג ןאָור ףרט רַהְב זינ ֹות יאה רית

 עבר אה קְרַבו דוב דאב דרג רד ות ער יאדְצ חי

 רֶרַכ ןשור אר ןּוכְסִמ

 : רידג לזלותמו שָעַתְרִמ ןימז ספ

 תַסַא איִרד רד ות קירט טי

 ארת ךאתַאו ןאוארֿפ יאה בָא רד ות יאה הארו
 : תֶסָנאד ןאָותנ

 ידומנ .ייאמָנ האר ןאדנפְסוג לֶּתִמ אר דֹוכ םוק כ

 : ןרֶהַאְו השמ תֶסַרְב

 חע רומזמ
 ףָסֶא 'הדיצק

 דיונָשָב ארמ תעירש ןמ םק יִא א

 : ריריג ארֿפ םנאהד ןאנֿסְב אר דוכ יאה שוג
 רְרַכ םַהאָּכ זאב לַתמב אר דוכ ןאהר ב

 קּטנַת דוב יִפְכמ םלאע יאנַב זַא הכ ייאה זיג

 : רומנ םַהאּוכ
 םיא הָתְסִנאדו הדינש אר אהנַא הכ ג

 : דְנַא הדְרכ ןאיב אמ יאֹרְב אמ ןארדפו
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 גסק הע רימאזמ באתכ

 ד דרַכ םיהאוכנ ןאהנפ אר אֹהָנֲא ןאשיא ןאדנורפ זַא
 ןאיב הדֲא לֶסַנ יאֹרְב אר דָנואדכ ָתאחיבְסַת

 םינכימ

 :תֶסא הדְרַכ וא הכ אר יבינֲע לאמעַאו וא תק
 ה תשאד אפ רַב בוקע רד יתַדאהש הכ אריז

 ראר רארק לֵאָרְׂשִי רד יתעירשו

 ןארנזרפב אר אהְנֶא הכ דומָרֿפ רֶמָא אראמ ןארדפו
 : דָנַהְד םיִלֲעַת דו

 ו הכ ינאָדנוְרַֿו רֶננאדב אר אהנָא הדְניֲא לֶסַנ את

 דנוש דּולומ תסיאבימ

 דֹוכ ןאדנזרפב אר אהְנָאֹו דִנְיִכְרַב ןאשיא את

 | : דָנאמַנ ןאיב

 דנאמנ לְּוִת ארכב ןאשיאו
 םאכחַא הכלב דֶננכְנ שומארֿפ אר ארב לאמעַאו

 : דָנְראד האגנ ארוא

 ה זיִגְנַא .הָנְתַפ שָכְרִדְרנ ילָסִנ דֹוכ ןאררפ לֶּתְמו

 = דעשנ
 ןאשיא הורו דְנַתַכאכנ תְסאְר אר דוכ לד הכ ילְסנ

 : דובנ ןימא אדכ וסב

 מ רנדוב שַכ ןאמכו חּלסמ הכ םִיַרֿפָא יִנֵב
 : דִנַתְפאת רָב ור גְנַנ ור רד
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 הע רימאזמ באתכ רסק
 דְנַתְׁשאדנ האגְנ אר ארכ רה י

 : דָנדומְנ אָבֲא וא תעירְשב ךולס וַא
 דְנֵרְרַכ שומארפ ארוא ְבָיאְנִעו לאמעַאו אי

 : דוב הדרַכ רָהאֹט ןאׁשידְב אר אהְנֶא הכ

 דוב הדְרכ .ביִנע לאמעַא ןאשיא ןארדפ ךַפִנ רדו כי

 : ןעוצ ךאיד רדו רַצַמ ןימז רד
 דאר רובע אר ןאשיא התכאֹכ קשנמ אר איִרֵד י'

 : רומנ אפ רַב הָדּות לתַמ אראה בַאו
 רֶרַכ .ייאמנהאר רֶבָא הב ור רד אר ןאשיאו ד

 :ׁשֵתֲא ְךּונָב בש "מאמת
 תֿפאכְׁשַב אראה הָרַכַצ אֹרֲחַצ רד וט

 : דינאשונ םיטַע יאה הָנל זַא אוג אר ןאשיאו
 דְרוָא ןוריב הָרָכצ וא אראה ליָס ספ וט

 : תֿכאס יראָג אה רֶהנ לתָמ אר בָא
 דֶנֶדיִזִרו האנג וא רַב רניד ךאבו זי

 : דָנְתְכיְִנַא הֵנְתֿפ ארְחצ רד יִלָעַא תְְצַח רַב
 דנדְרַכ ןאֹהְתַמַא אר אדכ דּוכ יאה לָד רֶדו חי

 : דָנַתְסאוָכ אדנ דֹוכ תאוהש יאֹרְב הכנוג

 דְנַתֿפג הדְרַכ םלָבִת אדכ ךֹצ רַבְו ש

 !דנכ רצאח יהְרְפפ אֹרְחַצ רד דנאוַתיִמ אדכ איִא

 דש ןאָוַר אה בָאו דַז אר הָרַבִצ ךניא כ
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 הע | רימאזמ באתכ

 תַשַנ יראָג אה ידאָוו

 דַהְדָב זינ אר ןאנ דָנאָותיִמ אָיָא

 : דזאס רצאח דֹוכ םוק יארְב אר תָשוגו

 רש ְךאנְבַצַג הָדיִנָש ארניא אדכ ספ

 תַשָנ הָתְכורְפַא בֹוקעְי רד שָתֶאְ

 : .דידְרנ לַעְתְשמ לֶאְרְשי רַב םָשַבו
 דְנַדרֹוֲאיַנ ןאמיא אדכַב אריז

 : דֶנדּומְננ דאמתעא וא תאַגנבו

 דומרפ רַמַא אלאב זַא אראה רֶבַא ספ

 : דושג אר ןאמְסַא יאה רדו

 דנרוכב את דינאראב ןאשיא רב אר ןמו

 : דיׁשָנב ןאשידֶב אר ןאמְסֶא יהל

 דֶנֶדְרּוכ אר ןארָוָאדרוז ןאנ ןאמדְרַמ

 : דנוש ריס את דאתַסְרַפ ןאשיא יארְב יהְקּודָאו

 דינאזו ןאמְסֶא רד אר יקרש דאב

 : ררוא אר יבּונג ךאב דֹוכ תווקְבו

 דינאראב ראבג למ ןאשיא יאֹרְב אר תַׁשֹונ
 : איִרְד גיר למ אר ראד לאב ןאנהמו
 דְרוָא דּורפ ןאשיא יַודְרא ןאיִמ רד ארְנָאו
 : ןאשיא אה ןכֶסמ ֶרְגאדְרְ
 דנרש ריס וכינו דנַדְרוכ ספ
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 הע רימאזמ באתכ ופק
 : דאד ןאשירְב ןאשיא תאָוהש קָפאוַמו

 דְנְדיִׁשְבנ: תפר רוכ תוהש זַא ןאשיא ל
 : דוב ןאשיא ןאהד רד זונה אדנו

 הרש התָכורֿפַא ןאשיא הפוחאהכ בצג הכ אל

 אר לֵאָרְׂשִי ןאנאונו תשכב אר ןאשיא ןארנַמּונְת
 ' : תכאס ךאלַה

 דָנַדיזְרו האנג זאב הָמַה ןיא ךּונְו אב בל

 : דנדי ןאמיא ּוא :ָביִנַע לאמְעַאבו

 םאמַת תלאטב רד אר ןאשיא יאה זור ןירב אנַב ל

 רֶרַכ

 : פְרִת רד אר ןאשיא יאה לאסו
 דנדיבלט ארוא תַשפ אר ןאשיא הכ ימאגְנֶה דל

 : דָנְדומַנ ץחַפִת אדכ 'הְראב רד הַדְרַכ תָשנְואבו

 ןאשיא 'ַהֵרֹכצ אדכ הכ .דנַדַרְוַא דאיִבו הל

 : תסַא ןאשיא ילו יִלֲעַת יאדכו
 דנדומנ קלמת ארוא דוב ןאהַדְב אמָא יל

 : ךֶנַתֹֿפנ גורד ּואָב שיוכ ןאבזבו =

 דובנ תֶסאֹר ּוא אב ןאשיא ָלֶד הכ אריז 5
 : דנדובנ ןָמַתֶאמ יו ָךֶהַעְבו

 ןֿפע אר ןאשיא האנג שתיינאמחר בכח וא אמָא חל

 תכאסנ ךאלה אר ןאשיא הדומנ
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 זסק הע רימאזמ באתכ

 'ימאמת הָדינאדרנ רב אר דוכ בצג אה ראב הָכְלַב

 : תֶביִגְנִִנ רב אר שוב םֵׁשַכ

 טל דְנֲא רשב ןאשיא הכ דרוָא דאיִב

 Pרדרג ימנ רבו דולפ הב יהא

 מ דְנַתְכיִגְנַא הָנְתַפ ּודְב ארָחַצ רד הָבַתְרַמ דַנְ

 : דנַרינאָגְנַר הידאב רד ארואו

 אמ לֵאָרְׂשִי םודקו דנררכ ןאהְתְמַא אר אדכ התְׁשנרבו

 : דָנדומנ תנאהַא אר

 במ ְנַתְׁשארנ רֵמאַכְב ארוא ָתֹוקו

 : דוב הדינאהר ןמשד זַא אר ןאשיא הכ יזור

 גמ תכאס רהאט רצָמ רד אר דוכ תאיִא הָנֹוגְנ הכ

 : ןעוצ ךאיד רד אר דוכ תאזנָעמו

 רמ דומנ לּדבמ ןּוכְב אר ןאשיא יאה רה

 : דישונ דֶנַתְסְנאְוִתְנ את אר ןאשיא יאה דורו

 המ הכ רדאתְסְרַפ ןאשיא ןאימ רד אה הָשַפ עאונַא

 : דָנדיִזְג אר ןאשיא

 : דנדומנ האבת אר ןאשיא הכ ייאה ךוגו

 ומ דֶרפַפ אפ דַצ ָםְרכב אר ןאשיא לּוצָחַמו
 : ראד למ אר ןאשיא למ
 זמ דרַכ באר גְרנַתְב אר ןאשיא ןאתסָכאת
 : תשרד יאה גְרנַתְב אר ןאשיא ןַײמג ןאתְכרדו
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 הע רימאזמ באתכ חסק
 דְרפְס גְרְנַתְב אר ןאשיא םִיאהַב המ

 : קרב יאה הלעשְב אר ןאשיא 'ישאָומו

 דאתָפַרַפ ןאשיא רַב אר דוכ םֶשַכ ׁשֲתֶאְו טמ

 אר קיצו ץֶיגו בצנ
 : רירָש ןאגַתָשַרֶפ ןְדאתָמרַפב

 התְכאס אייַהמ דוכ בג יארב יהארו נ

 תֶשאדנ האננ תֹומ וַא אר ןאשיא ןאָנ
 : הומנ םילְסַת אָבֹוב אר ןאשיא ןאַג הָכְלַב

 תֶׁשֹכ אר רַצַמ ןאגָדאז תפִנ 'ַהַמֵהְו א
 : םאח אה הַמיַֿכ רד אר ןאשיא תווק ליאוַא

 דינאגוכ ןאְנֿפְסג לתַמ אר דֹוכ םוקו בי
 : דומנ ייאמנהר הלג לַּתָמ ארחַצ רד אר ןאשיאו

 דֶנַפְרִתִנ את דֶרַכ ירבְהְר תיֹנִמַא רד אר ןא אשיאו ננ

 : דינאשופ אר ןאשיא ןאנמשד אירדו

 רֶרוָא דֹוכ סדקמ ךודחְב אר ןאשיאו דנ

 הרְרַכ ליִצִחַה רוב תְסאר תְפַדְב הכ יהוכ ןיִדְב

 : דוב
 דנאר ןאשיא ךוצח זַא אראה תַמאו הנ

 דָרַכ םיפקַת ןאמְסיִרַב ןאשיא יארְב אר תארימו
 ןכאפ ןאשיא יאה הָמיַ רֶד אר לֵאָרְׂשִי טאבְסַא

 : דינאדרנ
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 טסק הע רימאזמ באתכ
 ונ הָנְתֿפ ּודְב הָרְרכ ןאהְתַמָא אר יִלָעִת יאדכ ןכיל

 דנַתְכיִגְנַא

 : דנתשארנ האגנ ארוא תאדאהשו
 ז דְנריזְרַו תַנאְיֿכ דוכ ןארַרְפ לֶּתְמ התָשנרְבו

 :.דֶנְרש ףרַחְנמ הדננכ אטכ ןאמכ לחמו
 הנ ןאָניַהָב ארוא = םשָכ דֹוכ דנלב יאה םאקמַבו

 דנַדְרוָא
 ; דָנדאד שָבְנְג ארוא ָתַדיַג שיוכ יאה תב הבו

 טנ דידרנ ְךאנְבַצַנ דינְׁשִב ארְניִא אדכ ןוְנ

 :תשאד הורָנמ תַּרׁשַב אר לֵאָרׂשִו
 2 דומנ ךְרת אר ליש ןְֵסִמ ספ
 אפ רַב ןאיִמַרֲא ןאימ רד הכ אר יהמיכ ןָאו

 : דוב התכאס

 אס דאד יריפַא הב אר דוכ תווק (תובאתו)

 : דָרפְס ןמשה תְסַדְב אר שיוכ לאמנו
 בס הומנ םיִלָמַת רישמׁשְב אר דֹוכ םֹוקו

 : דידְרג ְךאֹנְבַצֹג דֹוכ תארימ אבו

 גס דינא ׁשֵתֶא אר ןאשיא ןאנאנג

 : הׁשנ האכנ ךורס ןאשיא ןאגזישוד .ןארבו

 רס דנדאתפא רישָמש ָםַדְב ןאשיא ןאנַהאכ

 : דֶנדּומְנַנ ירג הַהֹונ ןאשיא יאה הויבו
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 הע רימאומ באתב = עק
 דוב הָדיבאוכ הכ יסכ לֶתָמ רנואר  האגְנָא הס

 רש ראדיב

 : רשורכימ בארש זַא הכ יראבנ לתְמ

 דז בקעְב אר דֹוכ ןאנַמְׁשֹדו וס

 : דינאדרג יִדֵבֲא ךאע אר ןאשיאו
 הדומנ דַר אר ףסו' 'ִהָמִיִבְו וס

 ; דיֹגַנ רב אר םיִרְפֶא מבס
 דיזג רַב אר הָדּוהְי טְבס ןכיְל חס

 : תשאדימ תסוד הכ אר ןויַצ ָהוכ ןיאו
 רֶרַכ אנב דנלב יאה הוכ לַתָמ אר רוכ סֶדקו טס

 דאיְנב דאבָא-לא-דבַא את ארְנֲא הכ ןאהנ לתְמ
 : דאהנ

 דיזג רב אר דִוְד רוכ 'ָהְדְנַבְו ע

 : תַפְרִג ןאדְנֿפְסוג יאה לא א ארואו
 רְרוֲא ארוא הָד ריש יאה שימ בקע זַא אע

 תִיאעְר אר לֵאָרְׂשִי וא תארימו בוקעי וא םוק את
 : דנכ

 דומנ תִיאעְר דֹוכ לד לאמכ ַבסַחב אר ןאשיא ספ בע

 : דרַכ תָיאדַה שיוכ יאה תסד תְראהַמב אר ןאשיאו
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 אעק מע | רימאומ באתכ

 טע רומזמ
 ףֶסָא רומזמ

 א הרש לָכאד ות תארימְב אה תמא ארכ יא
 דנַתָכאס תַמְצִע יב ארת סדק לכיה

 : דֶנְדומנ אה ָבאֹרַכ אר םֶלָשּורְ

 ג יאְרְב אָוַה ןאֹֿוהמְב אר תַנאַגְְנַב יאה שאל

 / דנדאד ךארוכ

 : ארְחַצ שּוחו הב אר תנאסדקמ תש
 ג רֶנַחֿכיר בָא לֶתַמ םלָשּורָי ררגאדַרג אר ןאשיא ןוכ
 : רנכ ןפד אר ןאשיא הכ רדובָנ יסכו
 : םיא הָריִרְרְג ראע דֹוכ ןאגיאסִמה ךזנ

 : םיא הדש הֶייִרְכֹפו 'אזְהַתְסַא שוב ןארואגמ דזנו

 ה יהאֹוָכ ךאֹנָמְׁשַכ דָבָאָּב את דנוארכ יִא "ָכ את

 דוב
 דש רַהאֹוָכ התכורֿפַא ׁשֵתֲא לֶּתָמ ות תַריֿג איִא

 : ראבַא-לא-דבַא אתי
 וימנ ארת הכ ַײאה תמא רב אר דֹוכ ךהק

 זירְב דְנַכאנְׁש

 : דננאוַכ ימנ ארת םאנ הכ יכלאממ רבו
 ז הָדְרֹוכ אר בוקע הכ אריז
 : דֶנַא הדְרַכ באר ארוא ןכָסַמ



 מע רימאומ באתכ בעק

 רואיִמ דאיִב אמ רב אראמ ָךאדְנַא ןאהאנג ח

 דיִא אמ יור ׁשיפ ידוזב ות יאה תַמְחַר

 : םיא הדש לילד ראיִסַב הכ אריז

 םאנ לאלג רַמאכְּב אמ 'ִהְדְנִהִד תאגנ יארכ יִא מ

 אמרפ יראי אראמ דֹוכ

 ןאהאנג דֹוכ םאנ ָךֵמאֹכְו הָד תאָגְנ אראמו

 ' : זרמָאיב אראמ

 תֶסאָגכ ןאשיא יאדכ הכ דָנוג אה תַמא ארֶנ י

 תַסֶא הרש הַתְכיר הכ תַנאגָדְנַב ןוכ ָםאֹקֲתְנֲא

 : דוש םולָעַמ אמ רטנ רד אה .תמא רב

 דַפְרְב ות ךוצחב ןאריפא 'ָהלאנ אי

 תומב הכ אר ינאנַא דֹוכ "וזאב תמטע בסחב

 | : ןאהַרְב רנא הרש הדרפס

 ןאפְר אמ ןאגְיאפְמַה שּוגָאָב ןאדְנְג תַּפַה יאזנו בי

 : דנואדכ יִא דָנַא הדרכ ֹותָב הכ יתנאהַא יארְב

 םיתְסַה ות עַתְרַמ ןאדְנֿפְסגו ות םוק הכ אמ ספ ג

 תֿפג םהיאֹוָכ רכש דַבאָּב את ארת

 םיהאוכ רֶכְד .לסנ ָךָעַב "אָלְסִנ ארת ָחיִבְסַתו
 : דומנ
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 געק פ רימאומ באתכ

 5 רומזמ

 ןאיננמ ךאלאס יאר
 אה ןסֹוכ רַב יתדאהָש

 ףסֶא ךומזמ

 א ןנָשָב לֵאָרְׂשִי ןאבש יא
 ינכימ תיאער הלג לתמ אר פסלי הכ יא
 : אמרֿפ ילגת יהדומנ םולנ ןייבורכ רַב הב יא

 הנו ימנו םרפֲא רוצח
 : איִב אמ ָתאְגַנ יאֹרְבו זיִגְנַא רב אר דוכ "ייִאנאָות

 ןנ

 ' רוָא זאב אראמ אדכ יא

 : םיבאי תאָנְנ את ןכ ןשור אר דוכ יורו

 = תֹואָבְצ יאדכ הָוהְי יִא
 : דוב יהאוָב ךאנ בצג שיוכ םוק יאעדְב יִכְב את

 . ינארוכימ ןאשידֶב אר םַהאֹמ ןאנ

 : ינאשונימ ןאשידב הזאדנַא יב יאה ךשאו

 יהֲתֹכאֹס אמ ןאגיאפמַה העזאנמ לַחַמ אראמ

 : דניאמנימ אזְהָתְסַא שיוכ ןאָיִמ רד אמ ןאנַמְׁשדו

 נָא זאב אראמ אה רַכַשל יארכ יא

 : םיבאי תאְגַנ את ןכ ןשור אר דוכ יורו

 ח ידרוָא ןוריב רצַמ זַא אר יומ

 : ידומנ םֶרֹג אֹרָנָא הדרַכ ןוריב אראה תַּמא
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 פ רימאומ באתכ רעק

 ידאד תַעְסו אֹרְנֲא יור שיפ ט

 : תֹכאס רפ אר ןימז הָרז וכינ אר דֹוכ 'ָהָשיר ספ

 דש הרינאשופ שא היאסב אה הוכ י

 : שיאה הָכאִׁשְב אדכ ְךאוָא יאה ןְָסו

 דָרַכ ןהַפ איִרֵדְב את אר דוכ יאה הָכאש אי

 : רֶהַנב את אר שיוכ יאה עֶרֿפו

 יהָתְסַכַׁש אר שיאה ראָויד ארֶג ספ בי

 : דנינימ אֹרָנֲא ירָדג האר רַה הכ

 דְננכימ ןאריו אֹרְנָא לְֵנַנ יאה זארג >י
 : דָנְרְגיִמ ארנַא ארחצ ׁשּוחֹו

 ןכ רַמַנ ןאמְסַא זַא הדרכ עונה אה רָבשל יאדכ יִא די

 : אמנ רקפת ןמ ןיא זַאו ןיבֶבו

 .תפָא הָרְרַכ סרג ות ַתְסאר תְסַד הכ ילאהנ ןיא זַאו וט

 : יהָתְכאס יוק ןַתְָשיוכ יארב הכ ירָסָּפ ןָא זַאו

 הש התֶכוס ׁשֵתֲא רד םזיה לֶּתָמ זט

 : דָנַא הָדיִרְרִג האבַת ות יור ָבאתע זַאו

 רשאב ות ָתְסאר תְסַד ָךְרמ רב ות ַתְסִד יי

 יוק  ןתָשיוכ יארַב ארוא הכ םרַא רספ רַב

 : יהָתְכאַס

 תפאת םיהאוָכנ ור ֹות זַא אמו חי

 ; םינאוָכְב ארת ָםאנ את הָדְב תאָיַה אראמ
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 ₪ אפ | 5  רימאזמ באתכ

 טי רוָא זאב אראמ אה רַכׁשְל יאדכ הָוהְי יִא

 : םיבאי תאָנְנ את זאס ןֵׁשֹור אר דוכ יורו

 אפ רומזמ

 תיתינ רַב ןאיִּננמ ךאלאס יארְב =

 ףָסָא ָךומְזַמ

 תסאמ ַתוֹוק הכ יָיאדכ יארב דיִיאמַנ םּנְרַת 7

 : דיה ינאמךאש ןאָוֲא בוקעי יאדכ יארְב

 ב ריִרָואיִב אר ףדו דינכ דָנַלב אר דורס

 : באבר אב אר זאונלך טברבו

 האמ לַא רַד דיזאָונַב אר אנ

 : אמ ךיע ור רדו םאמַת האמ רד

 : לֵאָרְׂשִי רַד תסיא הַצירֿפ ןיא הכ אריז
 : בוקעי יארכ זַא ימָכחו

 ה דומרפ ןַיֵעַת ףסוי רד יתדאהַש ארניא

 תֿפַר ןוריב רֶצַמ ןימז רב ןוְ

 : םָיִנש םֶדוב הָדימְהַפַנ הכ אר יתנל הב יא

 ו םתכאס דאוַא ןיִגְנַפ ךאב זַא ארוא שוד

 | : רש אהַר דַבַס זַא וא יאה תֶמַדו

 | | .םלאד יצאלֿכ ארתו ידומָנ אעַדְתְמַא יגְנַת רַד
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 אפ רימאומ באתכ : ועק

 ָבָא ָךונ ארתו םַרְרַכ תַבאָגַא ארת ָךֶעַר רֶתַס רד
 םדומנ ןאהְתָמָא .הָבירְמ

 : הלס

 םנכימ ךיִכֲאַת ארתו ןנָשַב ןמ םוק יִא ח

 : יהָד שוג ןַמְב רגַא לֶאְרְשי "או
 דַשאבנ רִיַג יאדכ ות ןאיִמ רַד מ

 : אמנמ הָדָנפ הנאגיב יאדכ רָזנו

 רַצַמ ןימז זַא ארת הכ םַתְסַה ות יארכ הָוהְי ןמ י

 , םדְרא ר
 םַהאֹוָכ רפ אֵרְנֲאְו ןכ זאב וכינ אר דֹוכ ןאהַד

 : תכאס

 דָנדיִנָשנ ארמ ןכס ןמ סוק ןכיל א
 : דָנָרומְנ אבָא אֹרַמ לֵאָרְׂש

 םדרכ ךרת ןאש לד "תָבַסב אר ןאשיא ספ כ
 : דָנאמַנ ךולפ רוב יאה תַכׁשמב הכ

 דָנְתְפְרְניִמ שוג ןמְב ןמ םוק הכ שאב יא ג

 : דָנְדובימ ךלאס ןמ יאה קירט רד לֵאָרְׂשִו
 םתכאדנא ימ ריִזְב ידוזב אר ןאשיא ןאנמשד האגנָא די

 : םדינאררג ימ רב ןאשיא ןאמצַכ רַב אר דוכ תסדו

 ימ ןֶרֶרַנ ודפ רָנראד תרֿפנ דנואדכ זַא הכ ינאנָא ומ

 דנְדאהנ
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 זעק בפ, אפ רימאומ באתכ
 : דאבָא-לאדַבַא את דובימ יקאב ןאשיא ןאמז אמא
 זמ ררורפימ םדננ ןירת וכינְב אר ןאשיא
 : םַדָרַכמ ריס הָרָכַצ וא לסעב ארתו

 בפ רומזמ

 ףָסָא ְךּומְומ

 א תסַא הָדאתְסיא אדכ תַעאמנ רד ארכ

 : דנכימ ירואד ןאיאדכ ןאימ רד

 ב רֶרַכ דיהאוָכ ירואד יפאצְנָא יב הב יב את

 | דומנ דיהאוֿכ יראד ףרט אר ןארירשו
 : הלס
 : דינכב יספר דאד אר ןאמיִתָיו ןאריקפ

 : ריהד ףאצְנָא אר ןאניכְסַמו ןאמולטמ
 : דינאהַרָב אר ןאריקפו ןאמולטמ
 : דיהד יצאלֿכ ןארירש ַתסַד וא אר ןאשיאו
 ה דנורימ האר יכיראת רדו דֶנַמְהֿפ ימנו דננאד ימנ
 ; רשאבימ ללזתמ ןימז אסַא עימנו
 ו דינאָיאדכ אמש הכ םֵתֿפג ןַמ

 : יִלָעַא ַתַרצַה ןאדנורפ אמש עימנו

 ררמ דיהאוכ ןאיִמְדֶא לתַמ ןכיל
 : ראתַפא דיהאוָכ ןארורס וַא יכי ןוגו
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 גפ , בפ רימאזמ באתכ . חעק

 אמרפ ירואד אר ןאהָנו זיכרב אדכ יִא ח

 יהאֹוָכ ףרצתמ אראה תַמא "ִמאמַת ות הכ אריז

 : רש

 גפ רומזמ

 ָךּומְזמו דורס

 ףֶסָא

 דשאבנ ישומאכ ארת אדכ יא א

 : םאראימו שאבמ תַכאפ אדכ יִא

 דְננכימ ׁשְרּוׁש תנאנַמׁשד ךניא אריז ב

 רַב אר דוכ רכ רנראד תַרָֿפנ ות וַא הכ ינאנָא

 : דֶנַא התְׁשארֿפַא

 דָנָשידְנַאיִמ דיאכמ ות םוק הב ג

 : דננכימ תַרוְׁשִמ ֹות ןאגְדְרוָא האנפ רבו
 ימוק את םינכ ךאלה אר ןאשיא דיֲאיִב דנונימו ד

 רֶנשאבנ

 : דושַנ רוכְדַמ רניד לֵאָרְׂשִי םאנו
 דננכימ תַרושמ םַה אב לד ךיב אריז ה

 : דֶנָא הָתְסַב רֶהַע ות ַצ רַבו

 : רוצ -ןאנכאפ אב יטפל 6 עו מע me ו
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 טעק גפ רימאומ באתכ

 ה רגש קפתמ ןאשיא אב וינ רּושָא
 דָנדיִדְרִג טול ינֵב יאֹרְב ייוזאבו
 : הלס
 מ ידְרַכ ןאיִרְמב הכ ןאנָג אמנ למע ןאשירְב
 : ןושיק דאו רד ןיִבאַו אָרְסִסְב הכ ןאנְנ

 ו דנרש ךאלה ראּדדיִע רד הכ
 : דָנֵדירְרנ ןימז יארְב ןיגרסו

 אי ןאדרג באו בֶרַע לֶּתְמ אר ןאשיא ןארור

 : עאנמלצו חַבָז לּתָמ אר ןאשיא יארמא ץימגו
 בי ףרצת ןתשיוב יארְב אר ארכ ןכאפמ רֶנַתֿפנימ הכ

 : םייאמנ

 גי ואסב דאב דִרְג ראב ןוָג אר ןאשיא ןמ יאדכ יא

 | : דאב יור שיפ האכ ָךְננאמו

 די דנאזוסימ אר .לָנְנְג הכ ישְתֶא לתָמ
 : דזאפימ לָעְתְשִמ אראה הוב הכ יהלנש למ
 ומ ןארְב דוכ ךאב דנת הב אר ןאשיא ןאנֶנמַה

 : ןאררנ הֵתֿפְשֲא אר ןאשיא שיוכ ןאפוטְבו

 זט ןכ רפ תַלַלְב אר ןאשיא יאה יור
 : דֶנָבְלַטַב דנוארכ יִא ארת םאנ את
 : דאבָא-לא-דַבַא את דנושב ןאשירפו לג
 : דָנֵרְרג ךאלַהו הדְנַמְרש
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 דפ | גפ רימאזומ באתכ פק

 רשאבימ הֹוהְי תַמְסֶא הכ ֹות דְננאדָבו חי

 : יִתְסַה לאעתמ ןימז "יִמאמַת רַב אהְנַתב

 ךפו| רומזמ

 תיתינ רַב ןאיננמ ךאלאס אב

 חרק יִנָּב ָךומְזַמ

 תֹואבצ הָוהְי יִא | א

 : ות יאה ןכָסַמ תסַא ריופ לד הָג

 אְרְב תֶסַא הרש הדיהאכ הַבְלַב קאתשפ ןמ ןאַג ב

 דנואדכ יאה ןְחַצ

 : דנזימ הַחיצ יַח יאדכ יארב םרֶסְגו םלָר
 תפָא הָרְרַכ אריַפ יהנאכ דוכ יארֶב זינ ךַשְנְננ ג

 יהנאושַא ןפשיוכ :!ארב וסר
 דראדגב ןָא רַד אר דוכ יאה הָנב את

 האשדאפ הכ תֹואַבְצ הָוהְי יִא ֹות יאה החַבְרַמ רד

 : יִתְסַה ןמ יאדכו ןמ

 דְננַכא ות 'ַהְנאַב רד הכ ינאנָא לאחב אשוכ ד
 דְנַנאוָכימ חיִבְסַת "אמיאד ארת הכ

 | : הלס
 תַסַא ות רד ןאשיא ַתֹוק הכ ינאמדרמ לאחב אשוכ ה

 : ןאשיא יאה לָד רד ות יאה קירטו
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 אפק דפ רימאזמ באתכ

 ו הָמָשֶנ אֹרָנֲא דננכימ רובע אָכָּב "ךאו זַא ןוֶג

 / | דנזאסימ

 : דנאשופימ תאכַרַב הב ארֶנָא ןאראבו

 ז דנמארכימ תַווק את תווק זַא

 : דנושימ רצאח ארכ ךונ ןויצ רד ןאשיא וַא ךִי רהו

 1 ןנָשָב ארמ יאעד אה רַבָשְל יארכ הוי יא
 ריג ארָפ אר דוכ שוג בֹוקעי יאדכ יא

 : הלס
 ט ןיב הב יתְסַה אמ פס הכ ייאדכ יא

 : ואֹדְנַא רַטנ רוכ ָחישְמ ורבו

 י זַא תסא רַתָהַב ות יאה ןהצ רד ור ךי אריז

 | | ראזה

 רתשיב אר דֹוכ יאדכ 'ָהְנאּכ 'ָהְנאתְסַא רד ןַדאתסיא

 : רארְׁשַא יאה הָמָיִכ רד ןרש ןכאס זַא םַדְנְסָפימ

 אי תסא רפסו באתַפָא אדכ הָוהְיא הכ אריז

 דאד דַהאּוָכ לאלגו ץיפ דנואדב
 דרכ רַהאוָכַנ עֶנַמ אר וכינ ְזיִנ ןיהו

 : דנשאב ךלאס יתְסארב הכ ינאנָא א

 בי תואבצ הָוהְי יִא

 : דכאד לכת ות רַב הכ יפכ לאב אשומ
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 הפ רימאומ באתכ בפק

 הפ ,רומזמ

 ןאיננמ ראלאס יאֹרְב

 חרק יִנָב ָךומְזַמ

 יהרש יצאר דוכ ןימז זא דנוארכ יא א

 : יהַדְְוא זאב אר בוקעָי "ִריסָא

 יתדרכ ןפע אר דוב םק ןאיצע ב
 יהדינאשופ אר ןאשיא ןאהאנג "מאמת

 : : הלס

 התשאד רַב אר דוכ ָבֶצִנ "ָמאַמַת ג

 : יהָרְרַכ עּונה שיוכ םַשָכ ָתִּח זַאו
 ןאדרנ רַב אראמ אמ ָתאַנַנ יארכ יִא ד

 : ראד רַב אמ וַא אר דוכ טי

 דוב יהאוָכ ְךאנְבַצַנ אמ אב דַבֲאְב את איִא ה

 : דאד יהאוֿכ לוט לֶסנ ָךֲעב "אַלְסִנ אר שיוכ שבו
 דאד יהאֹוָכְנ תאָּיַח אראמ התָשַנ רַב אָיָא ו

 : דָניאמנ ידאש ות רד ות םוק את

 ןכ רָהאט אמ רב אר דוכ ָתַמָחַר דנוארכ יִא ז

 : אמְרפ אטע אֹמְב אר שיוכ תאגנו

 דיִנְׁש םַהאוָכ ריוגימ הָוהְי אדכ הֶגְנָא ח

 דהאוַכ יִתַמאלְַ שיוכ ןאפדקמבו דוכ םֹוקְב אריז

 תֿפנ
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 גפק ופ | הפ רימאומ באתכ

 : דָנֵהְרנ רַב תַלאהָג יוסב את
 מ תפָא ךידְזנ וא ןאגדְנְרַהְב וא תאגנ "אניקי

 : דוש ןכאס אמ ןימז רד לאלָג את
 י = רֶנַא הדרכ תאקאלמ םַה אב יתְסארו תַמְחַר
 : דָנַא הרוב אר רַב יתַמאלַפו תלאדע
 0 דייור דָהאוכ ןימז זַא יִתְסאר

 : תֶסיִרנ רַהאּוָב ןאמסָא זַא תלאדעו

 בי דישָכַּב דַהאוָכ אר וכינ יאה יג זינ דנואדב

 : ראד רַהאֹֿכ אר דֹוכ לּוצחַמאַמ ןימזו

 . דימארֿכ רדַהאוָּב וא יור שיפ תלאדע

 : תכאס דַהאֹוָכ יקירט אר דֹוכ ראתָאו

 ופ רומזמ

 דְוְד יאעד

 א אֹרַמ התֿפְרִנ ארַּפ אר דוכ שוג דנואדכ יא

 אמרפ באָגַתְסִמ

 : םֵתְסַה דֶנַמדזאָיְנו ןיִכְסַמ אריז

 ב םַתְסַה יקתמ ןַמ אריז ראד האנֶנ ארַמ ןאָג

 לכת ות רַב הכ אר דוכ ַהֵרְנַב ןמ !אדכ יא
 : הָּרְב תאגנ דראד

 ג אמרפ סרכ ןמ רב דנואדכ יא
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 ופ רימאזמ באתכ רפק

 : םָנאוָכיִמ ארת זור ימאמת הכ אריז

 ןאררג ןאמדאש אר דֹוכ יַהָדֹנב ןאג ד

 : םראדימ רב ות ָךֶזנ אר דֹוֿכ ןאָנ דנואד יִא אריז
 יתָסַה ראפנו וכינ דנואדכ יִא ות אריז ה

 : דֶנָנאוכיִמ ארת הכ ינאנַא יארְב םיחַר ראיִסַבּ

 אמרפ תַבאְנֲא ארמ יאעד דנואדכ יא ו

 | : אמנ הֶנְות ןמ ערצת ןאְָאַב
 דָנאוַכ םהאוכ ארת דוכ גְנְת ור רדי

 : דומְרֿפ יהאֹוָכ באָגְתְסִמ ארמ הכ אריז

 תֶסינ ות לֵתמ ןאיאדכ ןאימ רד דנואדכ יִא ה

 : יג ות יאה ראכ לֹתַמ יראכו
 הדמא יהָדירֿפֲא הכ ייאה תַמא 'ָהָמַה דנואדכ יא ט

 דֵרַכ דִנַהאֹוָכ הדְגס ות ךוצחב

 : דומנ דנָהאוַכ דיִגַמַת ארת םאנו

 ינכימ ביִנַע יאה ראכו יתְסַה גרזב לת הכ אריז י

 : יִתָסַה אדכ אהְנַת ות

 רד את זומָאיִב ןמָב אר דוכ קירט דנואדכ יִא א

 םוש ךלאפ ות יתְסאר
 : םשאב ןאפרת ות םאנ זַא את זאפ דַחאְו ארמ לר

 דַמַח לֵד מאמתב ארת ןמ יארכ דנואדכ יִא ב
 תֿפג םַהאוָכ
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 הפק ופ רימאומ באתכ
 -לאדַנַא את דִרַכ םַהאֹכ דנמַת ארת םאנו

 : ראבַא

 גי תסָא םיטע ןמְב ות תַמָחַר הכ אריז

 : יהָדינאהר לַפְסַא 'ַהיואה זַא ארמ ןאנ

 די רְנַא התסאכ רב ןַמ רַב ןארַבכַתמ אדכ יא

 דנראד ןַמ ןאָג ךצק ןאמלאס זַא יהורגו
 : דָנֵרוֲא ימנ דוכ רטנ ּךמ רד ארתו

 ומ יתְסַה םירָכו םיחר יאדכ דָנֹואדב יִא ותו

 : יתְסארו תַמְחַר זַא רפו בֵצַנ ריד

 זמ אמרפ םֶרָכ ןמ רבו ןכ תאּפַתְלַא ןמ וסב

 הָרְב תַא הרְנַב הב אר דוכ תק

 : שָכַב תאָנַנ אר דוכ ןינכ ךספו

 A אֹמָנַב ןַמָב אר יבוכ ָתַמאלֲע

 הָדיד ארנָא דנראד תַרפנ ןמ זַא הכ ינאנַא את

 דנש ל
 ילָפַתְו הדְרַכ תנאעַא ארַמ דנואדכ יא לת הכ אריז

 : יהדאד



 ופ רימאומ באתכ ופק

 זופ רומזמ
 יִנָב ךורסו רומְזַמ

 חַרְק

 + תֶָסַא סּקמ יאה הוכ רד וא סאסא | א

 ררארימ תֶסוד אר ןויצ יאה הֶואֹורְד דנוארכ ב

 : בוקעי יאה ןַבְסַמ עיִמְג זַא רתשיב

 דושימ התפג ות 'ָהְראב רד ריִנַמ יאה ןכס ג

 אדכ רהָש יִא

 : הלס
 i ב םַהאֹוַכ רֶכָל דֹוֿכ ןאגרנפאנש זַא אר לָבאָבו בֵהֵר ד

 ׁשֵבַהו רוצו ןיטְסְלֿפ ךניא
 : תסַא הרש רָלנתמ אָגנָא רד ןיא

 רש דַהאוְכ התפג ןֹויִצ 'ִהְראב רו ה

 תפָא הרש דַלְוַתִמ ןָא רד ןָאו ןיא הכ
 : דומנ רַהאוָב ראָוְתְסא ארְנֶא יִלְעַא תרצח ךוכו

 רֶרַכ דַהאֹוָכ תָבַת דָסיִוְניִמ אראה תַמא ןוָג דנוארכ י

 תֶסַא הרש דָלותְמ אננֲא רַד ןיא הכ

 : הלס
 זינ ןאגדננכ ץקרו ןאיִנַגמ ז

 : תָסַא ות רד ןמ יאה הָמָשְנ ץימנ
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 זפק הפ רימאומ באתכ

 הפ רומזמ

 ןאיִננמ ךאלאס יארְב חכֹק יִנָב ָךּומָזַמו דורס

 תונעל תלַמַמ רב
 יֵחאָרְזֲא ןֶמיַה 'ַהְריצְק

 א ןמ תאְגנ יאדכ הָוהְי יא
 : םָא הדְרַכ דאירפ ות ָךֶזַנ זורו בש

 . דַסְרַב ות ךוצחב ןמ יאעד

 : ריג ארֿפ אר דוב שוג ןמ 'הלאנב

 תָסַא הרש דפ איאלב זַא ןמ ןאָג הכ אריז

 : הדידרנ ךידזנ רבב םינאגדנזו

 ד םַא הדש הדרמש הָיְואהַב ןאגרְנור ורפ וַא

 : םָא התָשנ תק יב דר למ
 ה הרש רֶרֿפֹנמ ןאגָדְרמ ןאיִמ רד

 דְנַא הדיבאוָכ רֶבק רד הכ ןאגַתַׁשכ לִּתִמ

 רדרוֲא יהאוָכָנ דאיִב רניד אר ןאשיא הכ

 : דנַא הרש עַטקְנמ ות תְסַד זַאװ

 יהְתְשאדג לֿפְסא 'ַהַואה רד ארַמ
 : אה יֿפְרֹו רד תַמְלט רד
 : תַסַא הרש ןיִגְנַכ ןמ רב לת שב

 יהָתְכאַס אָלָתְבַמ ארַמ רוכ גאומַא 'ָהָמהַבו
 : הלס
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 חפ רימאזמ באתכ חפק

 הדרכ רוד ןמ וַא אר םנאיאנָשֶא ח

 יהָדינאדְרַנ ןאשיא ַהֹורָבַמ ארמו

 : דַמָא םנאָותימנ ןוריב הרש םובָחַמ

 רש הריהאכ תלדַמ וא םָנאמשְנ ט

 זור מאמה םַא הדרכ דאירפ ֹות ךֶזנ דנוארכ יא
 : םַא הדְרַכ זארד ּותָב אר דוכ יאה תַסַד

 דרכ יהאוָכ ביִגַע יראכ ןאגדְרמ יאֹרְב איִא י

 תֿפנ דנַהאוָכ דמה ארת התְסאכ רַב ןאגָדְרמ רגמ

 : הלס
 רש רַהאֹוָכ רוכדמ רָבק רד ות תַמְחַר איִא אי

 : תַכאלַה רד ות תנאמאו
 רושימ םאלָעֶא תמלט רד ות ביִנַע ךאכ איִא ב

 : ישומארפ ןימז רד ות תלאדעו
 םֵא הָדְרֹוֲא רַב דאירפ דנואדכ יֵא ות ֶזַנ ןמ אַּמַאְו ג

 : דיאימ ות שיפ רד ןמ יאעד ןאדאדָמאבו

 הררכ ךְרַת ארמ ןאג אֹרְג דננאדכ יִא די

 : יהרומנ ןאָהְנַפ ןמ זא אר דֹוכ יורו

 םַא הרש תֹומ רב ףרשמ תִייְלּוֿפמ זַאו דְנַמַתְסֹמ ןמ
 : םָא הָדידְרנ ריַהְהמ הרש לַמַחַתֹמ ארת יאה סר

 תֶסַא הֶתְשַדג ןמ רב ות םשכ ַתּדח זײ
 : התכאס ךאלַה אֹרַמ ות יאה וכו
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 טפק מפ | חפ רימאזמ באתכ
 י ור "מאמת תסַא התַפְרְג ארמ רוד בָא לֶּתִמ

 | : הדומנ הטאחַא וס רה זא ארמו
 חי יהָדְרַכ רוד ןמ וַא אר ןאתֶסודו ןאראי
 : יכיראת רד אר םנאָיאנְׁשֲא

 טפ רומזמ

 יִחאָרְזָא ןֶתיִא 'ַקְדיצק

 א םַהאֹוכ דַבָאָב את אר דננאדכ יאה תמחר

 = דייארס

 םאלְעֶא לָסנ ךעב "אַלְסִנ רוכ ןאהַדב ארת ָתנאמַא
 אש דֶרַכ םַהאֹוָכ

 כ "לאדדַבַא את רש דַהאּוָב אנב תַמֲחַר םֵתֿפג אריז
 דאבָא

 יהאוָכ ראדיאפ ךאלֿפַא רד אר שיוָּכ תנאמַאְו

 : תכאפ

 ג םא התְסַב דְהַע דוכ 'ִהְריזגְרַב אב

 : םא הדרֹוכ םפק דוד שיוָכ 'ָהָרְנַב יארְב

 ד דדַבַא את תכאפ םַהאֹוָכ ראדיאפ ארת יירד הכ

 : הלס
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 טפ רימאזמ באתכ צק

 דנואדכ יִא ארת ָךיֶנע יאה ראכ אה ןאמְסֶאו ה

 דְרַכ דנַהאוכ דיגמת

 : ןאסרקמ ָתעאמַג רַד ארת ָתֹנאמַאו

 דנואדכ אב הכ אה ןאמְסֶא רַד תסיכ אריזו

 | דֶרַכ דַנאָוַת ירָבארַב
 היִבְשִת דֶנואדכ אב אֹרַכ ןארוַא רוז ןאדנזרפ זַאו

 hn : דומנ ןאות

 ןאפרקמ ָתעאמַג רד תסַא ביהמ תיאהָניב אדכ ז

 וא רדֵרָנאדְרִג הכ ינאנָא רַב תֶסַא ךאנ סרו

 : דָנַתְסַה
 אה רכשל יאדכ הָוהְי יִא ה

 ות ָךְננאמ רידק הָי יא תֶסיכ

 : דנכימ הטאחא ארת ות תנאמאו

 יתְסַה טלפמ ות אירד ּככַת רב ט

 : ינאררנימ ןכאס אר אֹהְנֲא דושימ דָנלב שאו ו
 יהָתְסַבש דֶרּוכ הרש הֶתָשכ למ אר בהר י

 הָדְנָכארַּפ אר תנאנמְשד שיוָכ ךוארוז יוזאב הב

 | : יהדומנ

 ות ןָאזַא זיִנ ןימת תֶסֹת ןָאזַא ןאמְסָא אי

 : יהְדאהְנ דאינב ות אֹרנֲא יירפו ןוכסמ עבר

 יהְדיִרֿפָא ות אר בּונְנו לאמש בי
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 אצק טפ רימאזמ באתכ

 : דֶננכיִמ ידאש ות םאנֶב ןומרַחו רובאָּת

 גי תֶסַא תֹוק אב ות יוזאב

 : לאעתמ ות ָתְסאְר תסדו תֶסא רָוָארוז ות תסַד

 רי תַסַא ות ָתָּכַת ָסאסַא ףאעְנָאו תַלארֲע
 : דָנמארַכמ ות יור שיפ יתָסארו תַמְחַר

 מ דָננאריִמ אר ינאמְדאש ןאָוָא הכ ימוק לאחב אשוכ
 : הימארכ דנָהאוָּב דנואדב יִא ות יור ךונ רד

 ט | ור מאמת דש דנַהאֹוָכ ןאמדאש ות םאנ רד

 : דידְרַנ דָנָהאוָכ התָשארַפַא רַכ ות תלארע רַדו

- 

-+ 

 זי יִתְסַה ות ןאשיא תווק ָךָּכֿפ הכ אריז

 : רש רַהאוָכ עפתרמ אמ ךאש ות יֵדְנמ אצְרֶבו

 חי תסַא דנואדכ ןָאזַא אמ רפס הכ אריז

 : לֵאָרֹׂשִי סודק ןָאזַא אמ האשךאפו
 טי הדְרַכ באטכ דוכ םסדקמָב אָיִאור םלאע רד האגנָא

 יתֿפג

 םדאהְנ רוארוז ידְרַמ רַב אר תַרְצנ הכ

 : םדָרַכ זאתְממ אר םֹוק זא יהָדיֹזגְרַבו

 כ םַתַפאי אר רִוָד דֹוכ ָהדְנב

 : םדְרַכ חָסֹמ דוכ סּדקמ ןנֹורְב ארואו
 אב דש דַהאוָכ ראֹותְסא וא אב ןַמ תְסַד הכ

 : דינאררנ דהאוָכ יוק ארוא זינ ןַמ יוזאב
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 מפ רימאזמ באתכ בצק
 דָרָכ דַהאֹוַכְנ םַתַפ וא רב ינָמָשד כ

 : דינאפְר דהאוֿכנ תייְרא ודב םלט ָךֹספ גיהו
 תַפְרְנ םַהאָֹכ יַו יור שיפ ארוא ןאמְצְַו גב

 םַהאֹוֿכ אַלַתְבַמ דנראד תַרּֿפַנ וא זַא הכ אר ינאנָאו
 : דינא

 דוב דַהאוָכ יו אב ןמ ָתֹמְחַרו תנאמַאו רּכ

 : רש רַהאוָֿכ עֿפַהַמ וא ךאש ןמ םאנ רדו
 תכאס םַהאֹוַכ ילֹותְסמ איִרְד רב ארוא תְסַד הב

 : אה רַהְנ רַב ארוא תְסאר ַתְסַו
 יִתָסַה ןמ רַדפ ות הכ ךֶנאוָכ דַהאוָכ ארַמ וא וכ

 : ןמ ַתאֵנֵנ 'ִתְרַכִצו ןמ יאדכ
 תכאס םהאוכ דֹוכ 'ָהְראז תַסכנ ארוא זינ ןַמ מ

 | : ןאהנ ןאהאשךאפ וַא רַת דל
 את תֶשאד םַהאּוָּכ האגְנ י) יארֶב אר שיוכ תַמְחַר כ

 ראבָאדלאידַבָא
 : דוב רַהאוָכ ראָותְסא וא אב ןמ דה

 -לאדַבַא את תָשאד םַהאוָּב יקאב אר יִו יירד טכ
 דאבָא

 : ןאמְסָא יאה זור לָתַמ ארוא תַבַתו
 דננכ ְךְרַת ארמ ָתעיִרש ׁשֹנאדְנורֿפ רַנַא ל

 : דָניאַמְגָנ ךולס ןמ םאכְחַא רַרו
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 גצק מפ רימאזמ באתכ

 אל דְננכְׁשַב ארמ ץיארפ רגֲא
 ; דנראדנ האגְנ ארמ רַמאַא

 גל םַהאֹוְכ בידֲאַה אֹצַעַב אר ןאשיא תִיצְעַמ האננָא

 | דומנ
 : אהָנאְיואתַב אר ןאשיא האנגו

 א = תשאד םהאוָכנ רַב וא וַא אר דוכ תַמָחַר ןכיל
 : תָכאס םַהאוָכַנ לטאב אר שיוכ תְנאמָאו
 דל תֶפַכְׁש םַהאוָכִנ אר דֹוב ָךֶהע

 םַהאֹוֹננ רייֵנַת דש רדאצ םנאהד וַא אר הָגנֲא

 | : ראד

 הל םדרוכ םַפִק דֹוכ תייְסּודְקַב אר זיִג ךי
 : תַפִג םַהאוָכַנ גורד זגרה דוָדבו

 ול דאבָא-לאדַבַא את דוב ראו יקאב וא תָייִרִד הכ
 : באתפַא לֵתַמ ןמ ךוצחב וא ָתְַבַתו
 ול דאבָאדלאדדַבַא את דוב דַהאוַב תָבאֹת האמ לת
 ןאמְסֶא רד ןימא ךהאש למ

 : הלס
 חל יהַתֹכאדְנַא רודו יהַדְרַכ ָךְרַת ות ןכיל
 : יהרש ךאנְבַצִנ דֹוכ ַחָישָמ אבו

 טל יהַתֹכאֹכ לטאב אר דוכ יַהֵדְנב ךָהֵ
 : יהדרכ תַמְצַע יב התְכאדְנַא ןימז רַב ארוא גאתו
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 מפ רימאזומ באתכ רצק

 הָתְסַכְׁש אר שיאה ראצַה עימנ מ

 : יהדומנ בארֿכ ארוא יאה הַעְלָק
 דננכימ גאראת ארוא ןארדג האר יַהֵמַה אמ

 ; תָסַא הָריִדְרִג ראע דֹוכ ןאגַיאסָמַה דֶזנ וא

 הָתְׁשארֿפַא רַב ארוא ןאמצכ תסאר ָתָסַר במ

 ; יהָתְכאפ רּורְסַמ אר שנאנמשד יַהֵּמַהְ
 יהדינאדרנ רב זינ ארוא ָךישְמש חד מ

 : יהתכאסנ ראדָיאפ גְנֶג רַד ארואו

 התֿכאס לטאב ארוא יאָלְג דמ
 ; יהָתְכאדְנַא ןימזב ארוא ַתְכַתו

 הדרכ האתוכ אר שָבאבש םאִיַא המ

 יהינאשופ תלאגָבַב ארואו
 : הלס

 ןאהְנַפ דֵבֲאְב את אר דֹוכ דנוארכ יא יָכְב את ומ

 דֶרָכ יהאוכ

 : דש רַהאוָב התַכרֿפַא שָתֶא לתְמ ות בצו
 תסַא םַכ הָג םַתאיַה ָםאיַא הכ רֵנָא דאָיְב זמ

 ; יהָדירַפָא תלאטב יאֹרְב אר םֵדֲא ינֵב יִמאֹמַת אנ
 דיד דַהאוָכנ אר תֹומ הכ תסַא הדנז ימדַא םאדכ חמ

 תכאס דַהאֹוַכ ץאלכ רב תְסַד זַא אר ׁשוכ ןאָנ
 : הלס
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 הצק צ , טפ רימאומ באתכ
 טמ תֶסַא אָגכ ות םידק יאה תַמֲחַר דנואדכ יא

 : ידרֹוכ םפק דוכ ָתנאמַאַב דִוד יאֹרְב הכ

 נ = רָוָא דאיב אר דו 'ִהְדְנַב תמאלמ דנואדכ יא
 דֹוכ .'ָהְנִפ רד ראיִפַב יאה םוק זַא אֹרְנֲא הכ

 : םשאבימ למַחַתמ
 אנ = דֶנַא הדְרַכ תמאלמ דנואדכ יִא ות ןאנמשד הב
 : דָנָא הָדומְנ תמאלמ ארת יָשָמ ךאתֶא ינֲעי
 גג | = דאָבָאילאידַבַא את דאב ךראבַתמ רנוארכ

 : ןיִמָאְו ןיִמַא

 .יעיבר. לפס

 צ רומזמ

 ַךֶרמ הֶשמ יאעד

 אדב

 א יהב ות אמ ןַבְסַמ דנואדכ יִא

 : אה לס עימָג רַד
 ב דָיָא דוב אה הוכ הכגָא זַא לב
 ינירּפַאיִב אר ןֹוכְסַמ ַעָברו ןימזו

 : יתְסַה אדכ ות דַבָאַב את לא וא

 ג ינאדרנימ רַב ראבגב אר ןאפְנַא

 : דײאמנ עּוגר םֶדָא ינב יִא ייוגימו
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 צ | רימאזמ באתכ וצק

 תא זוריד לתָמ ות מנ רַד לאפ ראזָה הכ אריז ד
 רשאב הַתְׁשַדג הכ

 : בש זַא יפאפ לתָמו
 הדש באו לחמו יהֲתֿפֹר אר ןאשיא באליס למ ה

 דָנַא

 : דיורימ הכ יהאָיִג לֶתֶמ ןאדארמאב
 דיורימו רפכשימ ןאדאדמאב ו

 : דושימ הֵדְרֹמְַַו הדירב ןאהאגמאש

 םיושימ הדיהאכ ות בצנ רד הכ אריז ז

 : םידרנימ ןאשירפ ות םֵׁשַכ רדו
 יהרראדג דֹוכ רטנ רד אראמ ןאהאנג הכנוָג ח

 ; שיופ יור ךונ רַד אראמ יאיאֿפֿכו
 רש ירַּפַס ות ַתֵׁשַכ רד אמ יאה זור םאמַת הכ אריז ט

 : םיא הָרְרְב רַסְב ילאיכ לֶּתְמ אר דוכ יאה לאסו

 תֶכַא לאס דאתפה אמ ְךֶמע םאָיַא י

 רשאב לאס ראתַשַה ָהיְנב וַא רגַאו

 תַפַא תלאטבו תַנחַמ אֹהְנֲא ךכֿפ ןכיל
 : םינכימ זאוְרפ הדש םאמת ידוזְב אריז

 דנאדימ ארת ָשַכ ָתֵּרַׁש הכ .תֶסיִכ אי

 : דיפרת דיאבימ ות זַא הכ ןאנְג ארת בצנו

 םיראמָשַב אר דוכ ָםאיַא את הר םילָעַה אראמ בי
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 זצק אצ ,צ רימאזמ באתכ

 : םייאמנ לצאח אר ידנָמְרְרַכ לד את

 גי "כב את דנואדכ יא ןכ עּונר

 : אמרפ תקפש דֹוכ ןאגְדנב רַב

 די ןכ ריס דֹוכ תמחר זַא אראמ ןאהאגחְבצ

 : םייאמנ ידאשו םּנַרַת דוכ מע "יִמאמַת את

 וט אראמ הכ ימאיַא ץועב ןאדְרג ןאמךאש אראמ

 יתכאס אָלָתְבמ

 : םיא היד אר ידַב הכ ייאה לאסו

 זט דַושב רַהאֹט תַנאגָדְנב רב ות לאמְעַא

 : ןאשיא ןאדנזרפ רב ות "ייאיִרְבְכו

 זי דאב אמ רב אמ יאדכ דנואדכ לאמנ

 זאפ ראָוַתְא אמ רַב אראמ יאה ָתְסִד למעו

 : ןאדְרנ ראָותְקא אראמ יאה תֶסַד למע

 אפ רומזמ

 א | תסַא הָתְסֶשְנ יִלְטַא ַתַרְצַח רֶתַפ רד הכא
 : דוב דַחאוָב ןכאס קלטמ רראק 'ַהיאס ךריז

 כ 'ִהָעְלְה אְגְלַמ וא הכ םיוגימ דנואדכ 'ָהְראב רד

 תכַא ןמ
 : םראד לּכוַת וא רב הכ ןמ !אדכו
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 אצ | רימאזמ באתכ הצק

 דינאהר דַהאְוָכ ראיצ םאד זַא ארת וא הכ ארז ג

 : תיבכ יאבו וַאו

 דינאשופ דַהאוכ ארת דוכ יאה רפ הב ד

 תַפְרִג יהאוָב האנפ שיאה לאב ריזו

 : דוב דהאוכ רפסו ןגמ ארת וא יִתְסאר

 דיסְרַת יהאוָכנ בש רד יפוכ זַא ה

 : ררפימ זור רד הכ ירית זַא הנו
 דמארכימ יכיראת רד הכ ייאבו זַא הנו

 : דנכימ ראספ רהט תקַו הכ ינועאט וא הנו

 דאתֿפא דְנַהאֹוכ ות ָךֶנאָגַב רֿפנ ראה

 ות תְסאר ָתְסַרְב ראּוָה הדו

 : דיפר דַהאוָכנ ות ָרֶַנ ןכיל
 תֶמירַנַנ יהאוָכ דֹוכ ןאמשְנב טקפ

 : דיד יהאֹוָכ אר ןארירש שאדאפו

 יתָסַה ןמ יאָנְלַמ דנואדכ יִא ות יתֲֿפג אריז ט

 : יהדינאדרנ שיוכ יאָנאַמ אר יָלֲעא תרְצחו
 רש דהאוכנ עקאָו ות רב ידב יה

 : דיסְר דַהאובנ ות 'ֵהַמַכ דזנ ייאלבו
 רַמָא ות 'ָהְראב רד אר דוכ ןאגְתָשְרִפ הכ אריז אי

 , רומרפ דהאוכ

 : רניאמנ טָּפַח ארת תיאה האר "מאמת רד את
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 טצק בצ , אצ רימאזמ באתכ

 בי תשאר דֶנַהאֹוָכ רַב דֹוכ יאה תֶכֲד רַב ארת

 : ינזב גנסב אר דֹוכ יאפ אדאבמ

 גי דאהנ יהאוַכ יאפ יעּפַאו ריש רַב

 : דֶרַכ יהאֹוָכ לאמיאפ אר אֹהדֹוַאַו הָנַב ריש
 הי  דינאהָר םַהאָכ ארוא דא תַבגַר ןמב הבנו

 ואֹרפַאְרַפ ארוא תֶסַא ףראע ןמ םֶסֶאָב הכְנוָג

 : תֶכאס םַהאֹוָכ

 ומ דֶרַכ םַהֲאֹוָכ תבאָנֲא ארוא דנאוָכ אֹרַמ ןוְנ

 דוב םהאוכ וא אב יגְנַת רד ןמ

 : תכאפ םַהאֹוָכ זזעמ הדאד תאננ ארואו

 זמ םנאדְרְנימ ריס ארוא םאיִא לּוטָב

 : ראד םַהאֹוַכ ןאשנ ּודְב אר שיוָכ תאגנ

 םפ רכוב
 תר יארְב דורסו רּומְזַמ

 תָבָש

 א תֶסַא וכינ ןתפג רמח אר דָנואדב

 : ילעא תרצח יא ןדנאוכ חיִבְסַת ות םאנבו

 ב ןדומנ םאלעא ארת ַתַמְחַר ןאדארֶמאב

 : ארת תנאמַא בש רה רדו

 : באבר רנו ראתוא הַד ָתאד רב

 5 : טַבְרַבו ןויאְנַה יַהַמְגנבֹ
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 בצ רימאזמ באתכ

 תדֹוכ יאה ראכְב ארמ דנואדכ יִא הכ אריז ד

 יהֲתְכאכס ןאמדאש

 :רומנ םַהאֹּוָכ ֹנַרַת ות יאה תֶסַד לאמעַא בבסב
 תַסַא םיטע הנ ות לאמעַא דנואדכ יִא ה

 : קימע תיאהָניִב ות יאה רֶכּפ

 דנאד ימנ ארניא ישחו ךרמ ו

 : דנכ ימנ למָאַת ןירד לַהאנ
 דניורימ ףלע לֶתָמ ןארירש הכ יתקו ו

 רנפכשימ ןאראכְדַב עימנו

 : דנדרג ךאלַה רַבֲאַב את הכ תסַא ןיא יארְב
 יתָפַה ןיילע ִלעַא רַב דנואדכ יִא ות ןכיל ה

 : דאָבַא"לאדדַבַא את
 דנואדכ יִא ות ןאנמשד ךניא אריז מ

 דש דנהאוכ ךאלַה ות ןאנַמׁשד ןאה
 : רש רֶנַהאֹוַכ הדְנַכארַפ ןאראכדב עימו

 דב ישָחְו ןאג ךאש למ ארמ ךאש אמַאו י
 יהָרְרַכ

 : םַא הרש חֶסַמ הזאת ןגֹורְבו

 תֶמיִרנְנ דַהאוָכ םנאנמשד רב ןמ םׁשגו אי

 תמואקמ ןמ אב הכ ינארירש זַא ןמ יאה שונו
 : דינש דַהאֹוכ דננכימ
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 אר נצ , בצ רימאזמ באתכ
 בי תֿפכׁש רַהאוָכ אמר תָכִרד לָתָמ לדאע

 : רָרָכ דַהאוָכ ןמנ ןאנבל רד דאזָא ןרס לתְמו
 ג דנא ג הדש סרג דָנוארכ 'ַהָנאֹכ רד הכ ינאנָא
 : תפכש דנַהאוַכ אמ יארכ יאה ןְחַצ רד

 רי דֵרוֲא דנהאוָכ הויִמ זינ יריפ ַתָקְו רד

 ; דוב דנַהאוָכ זָבַסו הזאתו רתו

 וט תסָא תֶסאר דנוארכ הכ דֶננכ םאלָעֶא את

 ; תֶסינ יפאצנָאיִב ןיה "ו רדו תֶסַא ןַמ 'ִהְרְכַצ וא

 גצ רומזמ

 א לאלגב אר דֹוכו התֿפָרְנ אר תַנְטְלַפ דנואדכ
 תָסַא התָמארֶא .

 תווקב אר דֹוכ רַמַכַו הַתְסארֲא אר דֹוכ דנואדכ

 תסֲא הָתְסַב
 שבנו תסַא הָדידְרנ ראדיאפ זינ ןּובָסַמ עבר

 : דרֹוכ רַהאֹוֿבנ
 ב תֶסַא הָרש ראדיאפ לזא זַא לת ָתָבַת
 : יִתָסַה םידק וַא לתו

 י דְנֲא התָשארּפַא רַב אה באליס דנואדכ יא
 דְנַא התְׁשארֿפַא רַב אר רוכ ןאָוָא אה באליס
 : דֶנָא התְׁשֹארֿפַא רַב אר דוכ שורכ אה באליס
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 דצ , גצ רימאזמ באתכ בר

 ראיִסָב יאה בָא ןאוָא קופ ד

 אירד רו רוז ןאָוְמַא קופ
 : תַסַא רַת רוַא רוז ןַײְלַע יִלעַא רד דנואדכ

 | תַסַא ןימַא תיאהניב ות תאדאהש ה

 -דַבַא את דביזימ ארת 'ָהְנאכ תִייְסּודק דנוארכ יא

 : דאבָאדלא

 הצב רומומ

 םאָקָתְנֲאְלא ֹוד יארכ הי יִא א

 : אמרפ יֵלֵנַת םאֹקַתְנֲאְלא וד יאדכ יִא
 וש לאעתמ ןאהָג רואד יִא ב

 : ןאפָרְב תאפאכמ ןארבַכתמ רבו
 ןארירש יב את ןארירָש יֵכְב את דנוארכ יא ג

 : דומנ דֶנהאְוכ רֶכּפ

 דניוגימ זימָא םַתְס ןאָנַכסו דךננזימ אה ףרח ד

 דָננזימ ףאל ןאראכְךב עימג

 דנננשימ ארת ָםְוק דנואדכ יִא ה

 : דנזאפימ לילד ארת תארימו
 דנשכימ אר ןאבירנו ןאנז הָויב ו

 ; דננאפְרימ לְתַקְב אר ןאמית
 דניבימנ הי דָנָוגימו ז

aיי  



 גר דצ  רימאזמ באתכ
 : דָיאַמְנ ימנ הֿפַחאְלמ בוקעי יאדכו
 ח דימְהַפְב םֹוק ןאקמְחַא יא

 : דומנ דיהאוֿכ לּקעַה 'יכ ןאהלְבַא יאו
 ט | 7 לונשימנ איִא דומנ סרג אר שוג הכ וא

 ; דניבימנ אא תכאס אר םָשָג הכ וא

 : דנכימ ביראת אראה תמא הכ וא

 דומנ דַהאֹוכנ ךיבֹות אא

 : רומָאימ ןאסנָאָּב אר תַפְרְעַמ הכ וא

 אי דנאדימ אר ןאסנָא יאה רֶכַּפ דננאדכ

 : תֶסַא תלאטב ץֶחמ הכ
 י ייאמנימ ביִדָאַת ארוא הכ יצכש לאחַב אשוכ הי יִא
 : יהדימ םילעַת ארוא דֹוכ תעירש וַאו
 . ישב תָחאר אלב יאה זור זַא ארוא את
 : דוש הֶדְנַב ןארירש יארב הרה הכ ימאדאמ

 די דֶרַכ דַהאוָכנ הַר אר דוכ םֹוק דנואדכ אריז

 : דומנ דַהאוַכנ ךרת אר שיוכ תארימו
 ומ דֶרכ דַהאוָכ ענר ףאצְנֲאַב ירואד הכ אריז

 ; דומַנ דנָהאוָב ארַנָא יוריפ ןאל תסאר יַהֵמֵהְו

 זמ דהא תַמואקמ ןארירש אב ןמ יארְב הכ תֶסיכ

 דרכ

 : דומנ .רַהאוָכ הלָבאקמ ןאראכדב אב הכ תֶסיכו
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 ' הצ , דצ  רימאזמ באתכ דה

 .דובימנ ןמ ראכ דדמ דננאדכ רגא זי

 : דשימ ןָכאס ישומאכ רד ידוזב ןמ ןאג

 דנגלימ ןמ יאפ הכ םֵתֿפג ןוָנ חי
 : דומנ רייְאַת אֹרַמ דנואדכ יִא ות תַמְחַר ספ

 ןמ לד !אה הָשידְנַא תְרְתַכ רד ט
 : דישַבַב שיאסָא אר םַנאָנ ות יאה יֵלֵסַת

 דומנ דנאות תקאפר ות אב תרארש ייסרכ איִא כ

 : דנכימ עארְתַכֲא ןונאקב אר דאספ הכ

 רנשימ עָמְג םַה אב קידצ ךֶרַמ ןאָג רַב אכ

 : דָנהְרִיִמ יִותַּפ האנגיב ןוכ רבו

 תֶמֲא דָנלב 'ִהֶעְלַק ןמ יארְב דנואדכ ןכיל בכ
 : תסַא ןמ יאְנְלַמ 'ָהֶרַבצ םיארכו

 < דרכ דַהאוָכ ענאר ןאשיא רב אר ןאשיא ָהאנגו גכ

 תָכאפ דַהאוָכ ינאפ ןאשיא תרארש רד אר ןאשיאו

 : דומנ דהאוכ ינאפ אר ןאשיא אמ יאדכ הוה

 הצ רומזמ

 םיִיאֹרַפַב אר דנואדכ דייאיב א

 : םיהָד ינאמדאש ןאוַא אר דוכ תאגנ 'הְרְבְצו

 יושב ךירזנ דַמַח אב וא ךוצחב ב

 : םיהָד ינאמְדאש זאָוא ארוא רימאזַמ אבו
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 הר הצ רימאומ באתכ

 : תֶסַא גרוב יארכ הָוהָי הכ אריז

 : ןאיארכ עימְג רַב םיטע האשךאפו

 ו תסָא יו תְסַד רַד ןימז יאה בישנ
 : וא ןָאזַא אה הוכ יאה זארפו

 ה תכאפב אנא וא תֶסוא יֵאֹזַא אירד

 : דומָנ רַצמ אר יכשפ "ו יאה תסדו
 ו םייאמנ הָדנֹכו תדאבע דייאיב

 : םינז ּונאז דנוארכ דוכ 'ַהְָּננירַפָא ָךּוצחַבו

 תסא אמ יאדכ וא הכ אריז

 םישאבימ וא תְסַד 'הלנו עַתְרַמ םוק אמו
 : דידינשימ ארוא זאָוא שאכ זורָמָא

 ח דיזאסַמ תֶכָס אר רוכ לד

 אֹרָחֹצ רד הָסַמ סי דֶננאמ הָביִרְמ למ
 דנְדומזַא ארמ אמש ךאדנַא ןוִנ

 : דנריד ארַמ לאמעַאג דנַדְדַכ הברַנַת
 מ םַתֹפֹװ םךוב ףסַאְתִמ םוק ןָא זַא לאס לֵהְנ

 : דֶנְתְבאנשנ אֹרַמ קרט הכ דנַתְמַה לָד הארמג םוק
 ו םדְרוכ םסק דוכ בצג רד ספ

 : רש דנַהאוכַנ לכאד ןמ יִמארָאָב הכ



 ןצ רימאומ באתכ ור

 וצ רומזמ

 דַײארַפְב הזאת ךורס אר הֹוהְי א

 : דַײארסְב אר דנואדכ ןימז "מאמת יֵא

 דינאוכ ךראבתמ ארוא ָםאנו דיִיארַסְב אר דנואדכ ב

 : דייאמנ םאלעַא ארוא תאננ זורב זור
 רינכ רָכְד ארוא לאלג אה תמא ןאימ רד :

 :אה םוק עיסה ירה ארוא ביִנֲע יאה ראכו

 דימה תיאהניבו תפא םיטע דננאדכ אריז ד

 : ןאיארכ עימג רַב תסַא ביהמ ואו

 דניאה תב אה תַמא ןאיאדכ עימָנ אריז ה

 ; דירֿפָא אראה ןאמְסָא הֹוהְי ןכיל
 תסַא ") ָךוצהב לאלו דגַמ ו

 : יו סרק רד לאמנו תק
 דייאמנ ףיצות אר רננארב אה םוק ליאבק יִא ו

 : רייאמנ ףיצֹות תווקו לאלגב אר דנוארכ
 דייאמנ ףיצות וא סא לאלנב אר דנוארכ ח

 ; רייאָיַב וא יאה ןחצבו דירואיב הָיִדַה

 דיִתָסַרַפְב תייסודק ָתניז רד אר דננאדכ ט

 ; ריורְָב ין ךוצח זַא ןימז "מאמת יא
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 זר זצ ,וצ רימאומ באתכ

 י התֿפַרנ תנטְלפ רנואדכ דייוג אה תמא ןאָיִמ רד
 .תפָא

 רֶרּוכ רַהאוָכַנ ׁשֵבְנו רש ראדיאפ זינ ןוכְסמ עבר

 : דומנ דַהאֹוָכ ירואד ףאצְנאָב אראה םוק

 אי דַדְרִנ רֹורְסַמ ןימזו רנכ ידאש ןאמְסַא

 : דרוָאְרַב שלג ןָא יפו אירד
 בי דִיִא רגב תסַא ןָא רַד הָנֹרַהְו ארחצ

 : דומנ דנַהאוָכ םֹנַרַת לגג ןאתכרד םאמת האננָא

 ג דיִאימ הכ אריז דנואדכ ָךּוצהְב

 דיִאימ ןאהָג "רואד יארְב הכ אריז

 דֶרֵכ דַהאֹוָכ ירנאד ףאצְנָאָב אר ןּוכָסֹמ עבר

 : תַנאמַאָב אראה ָםֹוקו

 זצ רומזמ

 א דנכ ידאש ןימז ספ תסַא הַתַפַרְג תנטלפ דננאדכ

 = + לנדרג רורסַמ ראיִמַב יאה הריזנו

 ב תָסּוא ָךֶרנאדרג לג תמו אה רבא

 : תֶסּוא תָכַת 'ִהְדְעאק ֿףאְנָאו לד
 : דורימ ו יור שיפ ׁשֵתֶא
 : דנאזוסימ שָפארֶמַאָב ארוא ןאנַמשדו



 זצ רימאומ באתכ חר

 דזאסימ ןשור אר ןֹוכְמַמ עבר שיאה קרב ד

 ; דיּזרְלָבּו ריִדָב ארֶניא ןימז
 התכארג םומ לֶּתְמ דנואדכ ךוצה וַא אה הוכ ה

 דושימ

 : ןאהנ "ימאמת ךנואדכ ךוצח וַא

 דני םאָלָעֲא ארוא תְלאדַע אה ןאמְסֶא ו
 : דנְניבימ ארוא לאלנ אה םוק עימנו

 דנושימ לָגָּכ הישאר יאה תב ןַאגדְְתְסְרּפ 'הַמַה +
 דניאמנימ רֶכַֿפ אהתב הב הכ

 : דיִתָסַרפְב ארוא ןאיאדב ָעימַנ יא =

 רש ןאמְדאשו דינָש ןויצ ח

 דָנְריִדְרְג רֹורְסַמ הָדְוהי ןארַתְכדו

 : ות יאה ירואד בבסב רנואר יא

 ןימז ור "מאמת רַב דנואדכ יא ות הכ אריז ט

 יתְסַה לאעַּתמ

 : יִתְסַה יִלְעַא ראיִסַב ןאיאדכ עימָנ רב

 וַא דיראדימ תסוד אר דנוארכ הכ אמש יא ו

 דינכ תרפנ ירב

 תא דוכ ןאפַּרִקמ יאה ןאג טפאח וא

 : דנאהרימ ןארירש תְסד זַא אר ןאשיא

 תֶסַא הרש הָתְשאכ ןאלדאע יארְב רונ אי
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 טר הצ ,וצ  רימאזמ באתכ
 ;ןאלָד תסאר יאֹרְב ינאמדאשו
 בי רישאב ןאמדאש דנואדכ רד ןאלךאע יא
 : רייוגב דָמַח ארוא תיוק כד

 חצ רומזמ
 רומזמ

 א ראכ אריז דייארסְב הזאת ָךּורפ דנואדכ יארְב

 תסַא הֶרְרַכ בינע יאה

 התכאס רפכמ ארוא וא םודק יוזאבו תֶסאֹר תְסַד

 : תסַא

 ב הָרֹומַנ םאלָעָא אר דֹוכ ָתאגנ דנואדב

 : תסַא הדרַכ ףוׁשְבִמ אה תפא רטנב אר שתלאדעו

 ו 1 דאב לֵאָרִׂי ןאדנאכ אב אר רוב תנאמַאו תמחר

 : דֶנַא הָדיִד אראמ יאדכ תאגנ ןימז יאצקא 'ָהָמַה

.'( 

 ד ינאמדאש ןאָוֲא אר דנואדכ ןימז מאמה יֵא

 דיהד

 : דיִיארַסָבו דייאמנ םגְרַתו דינז גְנאב

 ה דיִיארַסְּב טַבְרַב אב אר דנואדכ

 : תאמגננ ןאוא אבו טַבְרַב אב

 ו אנרפ זאוָאו אה אנְרַכ אב
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 טצ , חצ רימאזמ באתכ יר

 : דיהָד ינאמראש ןאָוָא האשדאפ הֹוהְי ךוצחב

 דַשּורכַב ןַא ירפו ארד ז

 : ןָא ןאנכאסו ןוכְסמ ַעָבר

 דב ָךְַסַד אה רֶהַנ ה
 : רֶניאֹמנ םִנְרַת םַה אב אה הוכו
 דיִאימ ןאהַנ ירואדב אריז דנואדכ ָךוצחַב ט

 םוקו דֶרַכ דַהאֹוָכ ירואד ףאצְנָאב אר ןוכְסמ עבר

 : יתָקארַב אראה

 טצ רומזמ

 אה םֹוק ספ תֶסֶא התַפְרִג תַנַמְלַכ רנאדכ א

 רְנורלְב
 ; רדָרִ ללותמ ןימז רואמרפימ םולנ םיִבּרָכ רַב

 תָמַא םיטע ןויצ רד דנואדכ ב

 : תפא לאעפמ אה םוק עימנ רב ואו

 דָניוגְּב דָמַח ארת ביהמו םיטַע ָםְסֶא ג

 : תסַא םודק וא הכ

 דראדימ תֶסוד אר ףאצְנָא האשדאפ תַווקו ד

 הדָרכ ראריאפ אר יתְסאר ות

 : יהָרְרוָא לַמַעָב בוקעי רד אר תלאדעו ףאצנַאו
 דייאמָנ םיִרְכַת אראמ יארכ הָוהְי ה
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 איר ק | טצ  רימאזמ באתכ

 דינכ תדאבע וא האג םדק זנו

 : תסַא סורק וא הב

 ו ןאגדְננאוָכ זַא .לָאּומְשו שנאנהאכ וא ןרהַאְו הָׁשֹמ
 . וא םאנ

 : דומְרפ תַבאָנִא אר ןאשיא ואו דְנַדְנאוָכ אר הָוהי

 ו תֶפג ןכס ןאשירָב רֶבַא ןותָס רד

 האָגנ דאד ןאשידַב הכ אר יהצירפו וא תאדאהש

 : דְנַתְׁשאַד

 ח ידומרפ תַבאָנֲא אר ןאשיא ות אמ יאדב הָוהְי יא

 ידוב רופנ יאדכ אר ןאשיא

 ; ידישְָכ םאקַתְנַא ןאשיא לאמְעַא וַא אָמַא

 מ דינאוֿכב לאעַײמ אראמ !אדכ הָוהְי
 דינכ תַדאבַע וא םסָּדקמ ָהוכ זנו

 : תָסַא סודכ אמ יאדכ הָוהְי אריז

 ק רומזמ

 א ןימז יור ימאמת יִא

 : דיהָד ינאמדאש ןאָוֲא אר דנואדכ

 ב דיאמנ תדאבע ידאש אב אר דנואדכ

 : דייאיב םֹּנַרַת אב וא ָךּוצחְבו

 : תסאדכ הֶוהְי הכ רינאדב
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 אק ,ק  רימאזמ באתכ ביר

 דירֿפֲא אראמ וא

 : וא ָעַתְרַמ ןארְנֿפְסוגו םיִתָסַה וא םוק אמ

 דייִאיִב רָמִח אב וא יאה הָזאָוְרַדַב ד

 חיִבְסַת אב וא יאה ןחצבו

 : דינאֹוָכ ךראבפמ ארוא ָםאנו דייוג דָמַח ארוא

 יִדָבַא וא ָתַמֲחְַו תסא וכינ דנואדכ הכ אריז ה

 : דאבַא-לאדַבַא את י) ָתנאמַאו

 אק רומזמ

 דִנָד רומזמ

 דַײארס םַהאֹוְכ אר ףאצנָאו תַמֲחְב א

 : דְנאֹוָכ םַהאֹוָכ חיִבְסַת דננאדכ יִא ות ְךזנ

 דומנ םַהאָֹכ ראתפר ידְנֹמְררכִב למאכ קירט רד ב

 דַמָא יהאוכ כ ןמ רז
 : רש םהאוַב ךלאס םילס לד אב דוכ 'הנא5 רד

 תֶשארג םהאוָכִנ דוכ רָמנ שיפ אר רַב יזיִג נ

 דַהאֹוָכנ ןמְב םכאדימ הּורְכַמ אר ןאוָרנכ ךאכ

 | : ריב

 רש רַהאוָכ רוד ןמ זא וכ לר :

 : תֶכאַנְׁש םַהאוָכַנ אר רירש ץכש
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 גיר בק ,אק רימאומ באתכ

 ה דוג תַבָיִג דֹוכ 'ָהָיאפְמַהְב הָיֿפכ רד הכ אר יסכ

 רֶרַכ םַהאֹוָכ ךאלַה

 למָחַת דראד רָּבַבַתִמ לֶדֹו דנלב םֵׁשָנ הכ אר יסכ
 : רֶרַכ םֵהאובנ

 ו ןָכאכ ןמ אב את תסָא ןימז יאנמא רַב םֶנאמָשְנ

 רנׁש
 ןמ םְדאֿכ רשאב ךלאס למאכ קרַמְב הכ יסכ

 : דוב דַהאוכ
 דש דַהאֹוֹנ ןכאס ןמ ַהְנאֹכ רד רג הליח

 : דנאמ דַהאֹוָכנ ןמ מנ שיפ ּוג גורד

 ח םַהאּוָב ךאלה ןאהאגְחְבצ אר ןימז ןארירש 'ָהָמַה
 דָרַב

 עָטְקְנמ דנואדכ ָךֶהַׁש זַא אר ןאראכדב עימָנ את

 : םזאס

 בק רומזמ

 ןיִכְקַמ יאעד

 לאח ןאשירפ הכ יִתָקַו
 רּוצחב אר רּוכ 'הלאנ הרש

 דזירימ הָוהְי

 א ונשב ארמ יאעד דנואדכ יא

 : רסרב ות ָדֶזנ ןמ ךאיִרפו



 בק רימאזמ באתכ ריר
 ןאשופמ ןמ זַא אר דוכ יור םִיגְנַת ןור רד ב

 ריג ארֿפ ןמְּב אר דוכ ׁשֹג

 : אֹמְרַפ תַבאַנֲא ידוזב ארמ םנאוָכְב הכ יזורו

 רש ףלַת דוד לֶּתְמ םיאה ור אריז ג
 : רידְרג התָכוס םזיה למ םיאה ןאוצתטאו

 תא הָדידְרנ ךשוכו הרש הרז האג לֶתָמ ןמ לר ד
 : םנכימ שומארפ אר .רוכ אדג ןדרומ אריז

 דֹוכ 'הלאנ זאוא בבסב ה

 ; תפַא הָריִבְסֶנ ןמ תָשוגב םיאה ןאוָכתְסא

 הש אֹרָחצ יאקס גרמ רננאמ ו

 : םַא הָריְִרִג אה הָבארַכ וב למ
 םנכימ ינאבסאפ ו

 ו םָא התְׁשִנ ררפמ םאב תֵׁשֹפ רב ךׁשגנג לתְמו
 דננכימ שָנז רַכ ארַמ םֶנאנַמְשד זור "ימאמת ח

 תַנֶעְל ארמ דנֲא הרש הָנאָיַד ןמ רַב הכ ינאנָאו
 : דניאמנימ

 םֵא הָדְרוכ ןאנ ךְתָמ אר רַתְסָכאּכ אריז ט

 : םַא התָכיֵמֲא ךָשא אב אר דֹוכ ָבּורְׁשַמו

 ות םשכו בצנ ָבֵבַכב י

 ; יַדְנַכַַּא ריוָּבּו התְׁשארֿפַא רב ארמ הכ אריז
 הָדיִדְרַנ רירפ לאוז האס לֶתָמ םיאה זור אי
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 ומר בק | רימאזמ באתכ

 : םָא הרש הָרְרמְפ האנג לֵתַמ ןמו
 כי "לאידַבַא את יהָדומְרַֿפ סּולג דנואדכ יִא ות ןכיל

 דאבָא

 : תֶסאה לֶסָנ עימג את ות ַךֶכ

 גי דומנ יהאוָכ םחַרַה ןּויצ רב התְסאַכְרַב ות

 ןַײעמ ןאמזו ינכ תֿפָאַר וא רַב הכ תֶסיִתְקְו אריז

 : תָסַא הָריִסְר

 י דָנכאד תַבְגַר י) יאה גְנַפ רד ות ןאגַדְנַב הכ ןוֶג

 : דניאמנימ תקֿפש וא ךאכ רַב

 ומ | דיסְרַת דנַהאוָכ דנואדכ םאנ זַא אה תַמא ספ

 ; ות ייִאְיְרְבַכ זַא ןאהנ ןאהאשדאפ עימנו
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 זט הָדּומנ אנב אר ןֹויצ דנואדכ אריז

 : תפָא הָדְומְרֿפ רוהט דוכ לאלנ רד
 זי הדומנ הגות ןאניכְסַמ יאעדָב

 : תסַא הָדרֹמַׁשַנ ראוָכ אר ןאשיא יאעדו

 הי דושימ התָׁשְננ הדָניֶא לֶסַנ יארב ןיא

 אר דנואדכ דש דַנהאוָכ הָדירֿפֲא הכ ימוק את

 : דָננאוָכְב היבְסַת

 2 התֶסירגנ רוב סדק ידָנלב זא הכ אריז

 : תסָא הְנַֿפַא רַפנ ןימז רַב ןאמְסֶא זַא דנואדב

 כ דונשָב אר ןאריסַא 'ַהְלאנ את
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 בק רימאזמ באתכ זמר

 דאוָא דְנַא הרש הדפס תֹומְב הכ אר ינאנָאְ

 : דיאמנ
 דניאמנ רֶכָד ןּויצ רד אר דנואדכ םאנ את אנ

 : םֶלָשּורְי רד ארוא ָיבָסַתו
 דֵנׁש עָמְג םַה אב אה םוק הכ ימאנְנַה בב

 : דָנואמַנ תדאבע אר דנואדכ את זינ ךלאממו
 תֿכאפ ןאןתאנ האר רד ארמ ַײאֹנאָוַת גכ

 : דינאדְרג האתוכ ארמ יאה זורו
 רַב םיאה זור ףצנ רד ארמ ןמ יארכ יא םַתֿפג דכ

 ראדמ
 : תפָא אה לָסַנ ַעימַנ את ות יאה לאס

 ידאהְנ אר ןימז ךאינב םידק וַא הכ

 : תסא ות יאה תֶסַד למע אה ןאמסֶאו

 יִתְסַה יקאב ֹות ןכיל דֶנושימ ינאפ אֵהָנֲא וכ
 רש דַנַהאוָב סֶרַדְנמ ַהַמאָנ לת אהְנָא עימנו
 לרבו דָרַכ יהאוֿכ לידָבַת אר אהנָא ָאָדְר למ

 : רש דָנַהאוָכ
 יתסַה ןאמה לת ןכל ו
 : דידֶרנ רַהאוַבנ םאמת ות יאה -

 דנאמ דנַהאֹוָכ יקאב תַנאַגָדְנַב ןאדָנזְרֿפ חכ

 ; דוב דנַהאוָכ ראדיאפ ות ָךּוצח רד ןאשיא תיילדו
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 זיר גק רימאזמ באתכ

 גק רומזמ
 דִוָד רומזמ

 א ןאוָכַב ךראבפמ אר דְנואדכ ןמ ןאנ יא

 ךְראבָתמ ארוא סּודק םאנ תֶסַא ןמ ןורד רד הָנרַהְו

 ; דנאוכ

 ב ןאוכב ךראבתמ אר דנואדכ ןמ ןאַג יא

 : ןכמ שומארפ ארוא יאה ןאסחֶא עימנו

 : רזְרמָאימ אר תנאהאנג םאמת הכ

 ; רֵׁשְכַבימ אפש ארת יאה ץרַמ 'ָהְמַהו

 .ד רַהְדיִמ היפ הָואה וַא ארת תאיַה הכ

 : דהנימ ות כ רב אר תפארו תַמְחַר ןאתו

 ה דנכימ ריס וכינ יאה זינב ארת ןאָנ הכ

 : דוש הזאת באקע לִתָמ ות ינאונ את

 ו דרוָאמ אגב אר תַלאדַע דנואדכ
 : ןאמולטמ ַעימַנ יארַב אר ףאֹצנָא
 ראד םיִלָעַה הָשמב אר ׁשוַכ יאה קירט
 : לֶאְרשי יִנָבְב אר רוכ יאה למ
 ה תפא םירכו ןאמחַר דנוארכ

 : םיחַר ראיִסָבו בַצָג ריד

 מ דומנ רַהאֹוָכנ הָמָכאחמ דַבָאָב את

 : תשאד דהאוכנ האגנ השימה אר םשכו
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 גק רימאזמ באתכ היר

 הָדֹומְנִנ לָמַע אמ ןאהאנג קֿפאָמ אמ אב י

 : תסַא הדאדנ אֹזַג אמ יאיאטכ בסהב אמבו

 תסַא רַת דֶנלַב ןימז זַא ןאמְסֶא הכ רדק ןָא אריז א
 : תפא םיטע שנאגָדְנפְרת רב וא ָתַמְהַר רדק ןאמַהָב

 תֶסַא רוד בֶרֹנמ זַא קֶרָׁשִמ הכ יהֶזאדְנֶאָב בי
 הדרַכ רוד אמ וא אראמ ןאהאנג הֶזאדְנַא ןאמַהָב

 : : תסַא
 תסַא ףּואַר דֹוכ ןאדְנזרפ רַב רַדָּפ הכנאנג ג

 : דיאמנימ תַפֲאַר דוכ ןאגדְנַפְרַת רַב דננארכ ןאנְגמַה
 דנאדימ אראמ תְלַבִג אריז די

 : םיִתָסַה ךאכ אמ הכ דרארימ דאו
 תסַא האיג לֶּתָמ וא םאָיִא ןאסְנֶא אמָאו ומ

 : רפבשימ ןאנְגמַה ארחצ לג לתָמ
 דדרגימ דובאנו דזוימ ןא רב דאב הכ אריז וט

 : דסאנש ימנ אֹרָנֲא רניד שנאכמו

 את לֶזַא זַא שנאגדְנפְרְת רַב דנואדכ תַמְחַר ןכיל זי
 תסַא דאבָא-לא-דַבַא

 : ןארְנזרפ ןאדנזרפ רַב וא תלאדעו
 דננכימ טֿפַה ארוא ךהע הכ ינאנַא רב חי

 אגב אר אֹהָנֲא את דנראדימ דאי ארוא ןַײארֿפו

 : דֶנְרוא
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 טיר דק , גק רימאזמ באתכ

 טי ראָותְקא אה ןאמְסֶא רב אר דֹוכ ָתְכַת .דֶנואדכ

 הדומנ

 : תא טַלָפִמ הָמַה רב וא תנַמְלו
 כ = וא ןאגַתָשְרפ יִא דינאוָכ ךראבַתמ אר דנואדכ

 דיִרָואיִמ אגב ארוא םאלכו דירוָא רוז תווק רד הכ
 : ריריגימ שוג ארוא םאלכ זאוַא
 אכ ךראבתמ אר דָנואדּכ וא יאה רַכְׁשְל מנ יא

 דינאוָכ

 ; דירוָאימ אָנב ארוא 'ָהְרארַא הכ וא ןאמדאכ "או

 ככ דינאוָכ ךראבַתמ ארוא דנואדכ יאה ראכ 'ָהָמַה יִא

 וא תֹנַמְלפ יאה ןאבמ יַהֵמֵה רד
 : ןאוָכְב ךראבתמ אר דנוארכ ןמ ןאָג יא

 דק רומזמ

 א ןאוָכְב ךראבתמ אר דנואדכ ןמ ןאנ יֵא

 יתָסַה םיטע תיאהניב ות ןַמ יאדכ הָוהְי יִא

 : יתְסַה ַּבַלמ לאלנו תזעב

 : יהדינאשופ ּארְר לֶּתְמ רּונָב אר ןתָשיומ
 : יהְתְכאס ןַהָּפ הָרְרַפ לֶּתְכ אראה ןאמסֶא

 ג תסַא הדרַכ אנָב אה בָא רַב אר דוכ תאפרג הכָנֲא
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 דק רימאומ באתכ כר

 דאב יאה לאב רבו הדומנ דוכ ָבֶכְרַמ אראה רבַאו
 / רמארלימ

 דנאדְרנימ אה דאב אר דוכ ןאגַתָשְרפ :

 : לעַתְשמ ׁשֲהֲא אר רו ןאמראכו

 -הדרַכ ראָותְתא שָמאסַא רַב אר ןימז הכ ה

 : דאבָא-לא-דבַא את דכֹונ שָבְנִג את

 יהדינאשופ ָאָדְר לֵתַמ אה הָּנלַב ארְנָא ו
 : דֵנַא הָדאתְסיא אה הוכ רב אה בָא הכ

 | | דנזירגימ ות באתע וַא ז

 0 דנושימ הדנכארפ ות ָךֶעַר ןאוָא וַא

 דורפ אה יִראָוְמַהְבו דִנֲאיִמ רַב אה הוכ ןארּֿפַב ח

 דָניֵאיִמ

 : יהָתְכאַס אָּיַהֹמ אהְנָא יארְב הכ ינאכמב

 דְנרדגנ ןַא זַא הכ יהדאר רארק אהְנָא יארֶב יִּדַח ט

 : דננאשופב אר ןימז את דֶנַדְרַננ רבו

 דזאסימ יראַג אה ידאו רד אראה הַמְׁשְג הכ י

 : דנושב ןאור אה הוכ ןאומ רד את

 דנזאסימ באריס אר ארחצ תאנאָויח םאמת אי

 : דְננאשְנ ּורפ אר דוכ יְנְׁשַת ןארַכְרּונ את

 דָנושימ ןָכאס אָוה ןאגְרמ אהְנָא רַב בי
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 ₪ דק רימאזמ באתכ
 : דָנָהְרִיִמ אר דֹוֿכ ןאוָא אה הבאש ןאיִמ זַאו
 גי דנכימ באריס אראה הוכ דוכ תאֿפבג זא וא

 : דושימ ריס ןימז ות לאמְעַא תארַמַת ואו

 בי רנאָיורימ םִיאהב יארְב אר תאתאבנ

 ןאסְנָא תַמְרַב יארְב אראה הֶזְבַסו

 ; דרָאימ ןוריב ןימז זַא אר ןאנו

 ומ = דנכימ ןאמְדאש אר ןאסְנַא לַד הכ אר בארשו
 רואפימ באראש ןֹנֹרב ארוא 'ָהְרהְו
 : דנאררגומ יול ןאנב אר ןאסנָא לדו
 ומ דָנַא באדאש דנואדכ ןאתכרד
 : תַא הרָרכ פרג הכ ןאנֿבל אא יאה ןרס ינָעי
 זי דנריגימ אר דֹוכ יאה הנאַשֲא ןאנָרמ אהנָא רד הכ

 : רשאבימ קלקל 'ַהגאֿכ רַבֹונְצ אמא
 חי יהוכ אה וב יארב דנלב יאה הוכ

 : תפָא הָנְלַמ עוברי יארְב אה הרבו
 טי תכאס אה םֶפְומ יארְב אר האמ

 : דנאדימ אר דוכ בֵרֹנַמ באתַּפָאו

 כ דושימ בשו יזאסימ יכיראת

 : דנורימ האר ילנְנַנ תאנאָוַח ַהֵמַה ןָא רַד הכ
 אב | רננכימ שָרג דוכ ראכש יארְב ןאגְגַב ריש

 : דָנוְנמ אדכ זַא אר שיוָּכ ךארוכו



 דק רימאזמ באתכ בכר

 דְנׁשִמ עֶמַג דנכמ עולט באתֿפָא ןוָג בב
 : דָנָבאוָכיִמ דֹוכ יאה הָשיב רדו

 דָיִאיִמ ןוריב דֹוכ לַמַע יאֹרב ןאסְנָא גכ
 : האגמאש את שי לגש תַהָנבו

 תסַא ראיִסָב הָנ ות לאמְעַא דנואדכ יִא דכ

 יהָדְרכ תַמְכָחַב אר אהָנָא עימנ
 : תסַא רפ ות ָתְלְוד זַא ןימז

 זינ ףארטא-לא-עיסוו גרוב יאירד ןָאַו הכ
 דָנַא הדאיז הראמש ָךַח וא תארָשַח ןָא רד הכ
 : גבו ררּוכ ָתאנאָויח

 דנורימ האר אה יִתָשַכ ןָא רדו וב

 יהְרירֿפֲא ןָא רד ןדְרכ יזאב תַתַנַב הכ ןֶתל ןָא
 דנָשְכיִמ ראטֲתְנַא ות וַא אהְניא עימנ זב

 ; ינאסַרְב שַתְקַו רד אר אֹהְנֲא ךארוכ את

 דנריגימ ארֿפ יהָדיִמ אהְנָא הב הכ אר הֶנִנָא חכ

 ריס וכינ יאה זיִנ זא ספ ינכימ זאב אר דוכ ָתסד

 : דנשיִמ |

 דנדרגימ בֶרַטֶצִמ ספ ינאשופימ אר דוכ יור טב |

 ךאכְבו דֶנְרימימ סַּפ ינכימ ץבִק אר אֹהָנֲא חור

 : רֶנְרְרנִמ רַב דֹוכ
 דָנושימ הדירֿפָא יתְמְרפִמ אר דוכ חור ןונ ל
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 גכר הק | דק רימאזומ באתכ

 : ינאדרנימ הזאת אר ןימז יורו

 אל תסַא דאבָא-לאדַבַא את דנואדכ לאל
 : דוב דַהאֹוַכ יצאר דוכ לאמַעַא זַא דנואדב
 בל רזרלימ ןָאו דנכימ האגנ ןימוב הב
 : דנושימ ןאשֿפשַהָא ספ דנכימ סמל אראה הוכ

 5  םשאבימ הָדְנז את דייארַפ םַהאֹוָכ אר דנואדב

 דוֹו את דָנאוָכ םַהאֹוָכ חיבְסַת דֹוכ יאדכ יאֹרְב

 ; םראד
 דל דשְב רידל ארוא ןמ פת

 : דוב םַהאֹוָכ ןאמדאש דנואדכ רד ןמו

 הל דָנַרְרַנ דובאנ ןימז זַא ןאראכ האננ
 דְנְׁשנ תֿפאי רניד ןארירשו

 ; ּהָיּולְלַה ןאוֿבְב ךראבתמ אר דנואדכ ןמ ןאנ יא

 הק רומזמ
 א = דינאוָבְב ארוא םאנו דייוג דָמַח אר הֹוהְי

 : דייאמנ םאלָעא אה םוק ןאָיְמ רד ארוא לאמא
 ב דינאוָכְב חיבְסַת וא יארְב דיִיארַסְב ארוא

 : דייאמנ רּכֿפַת וא בינע יאה ראכ םאמַת רד

 ' דינכ רֶכָּפ וא סורק םאנ רד

 : דשאב ןאמךאש רנואדכ ןאבלאט לֶד



 הק רימאומ באתכ דכר
 דיבלטב ארוא תק דנואדכ ד

 : דישאב בלאט התסויפ ארוא יור

 דיִרָוָא דאָיְב תפָא הדרכ וא הכ אר ביִָע יאה ראכ ה
 : ארוא ןאהד יאה ירואדו וא תאָיא

 םֶהרְכַא וא 'ִקְְנב תיירי יא ו
 : וא 'ָהְדיזגְרַב בוקעי ןאדנזרפ יא

 תֶסאֹמ יאדכ הוהְי ו
 : תסַא ןאהַ 'ימאמַח רד וא יאה ירנאד

 דאבָא-לאזדַבַא את דראדימ דאי אר רוב ךהע ח
 ; תסַא הרומְרַֿפ תֶׁשֹפ ןאראזָה רַב הכ אר ימאלכו

 התְסַב םֶהָרְבַא אב הכ אר ידהע ןָא ט
 : תפָא הָדרֹוכ קָחצִי יארְב הכ אר ימסקו

 תָכאֹכ ראָנתסא יהַעירֿפ בּוקַעָי יארְב ארנָאו י
 : ינאדְואָג ךהע לֶאְרש יארבו

 דאד םַהאָֹכ ותָב אר ןַעְנְכ ןימז הב תפגו א
 : דוש אמש תארימ 'הצח את

 רנרוב דּורֲעַמ ידַדֲע הכ ימאְנַה בי
 : אָגנָא רד אבכקו רדע-לא-לילק

 דנדובימ ןאדרנרַכ יתַמא את יתַמא זַאו גי

 : רגיד םוק את תַכָלַממ ךָי זַאו

 דנכ םֶלמ ןאשיא רב יסכ הכ תשאלננ וא די
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 הכר הק רימאזמ באתכ
 : דומָנ ךיבֹות ןאשיא ָךטאֿכְב אר ןאהאשְדאפ הכלב
 וט דיראדגמ תֶסִד ןמ ןאחיסמ רב הכ

 ; דינאסרַמ ררצ אֹרַמ יאָיְבְנַאַו

 זט דָנאוב ןימז ןַא רב אר יטחק ספ

 : תֶסַבָש אר ןאנ םאָוק "ימאמתו

 זי דאֹתְסַרפ ןאשיא יור שיפ ידרמו

 = = + דנַתכורֿפ ימאָלֹנב ארוא הכ אר פסי נע
 הי דָנָתְסַב אה ריִגְנוְב אריו יאה יאפ

 : רש התְסַב ןַהֶא רד וא ןאָגו

 טי רש עקאָו וא ןכס הכ ית את

 : דומנ ןאהַתְמָא ארוא דנואדכ םאלכו
 כ דאשג ארוא יאה נב הדאתְתְרַפ האשראפ האגנָא

 : תֿכאס דאוָא ארוא אה םוק ןאטלסו
 אכ דאד רארק םֶכאח דוכ 'ָהנאכ רַב ארוא

 : שיוכ ָךֵלְמִאַמ ַםאֹמַת רַב ראתבמו

 בכ דִיאמַנ דִנַב ארוא ןארורס דוכ ָהְדארַאַב את

 : רומא תַמְכַה ארוא ךיאשמו

 / רָנְַמָא רד רַצָמְב לֵאָרְׂשִי ספ
 : תֿפרירפ תַבְרג םאה ןימז רד בוקעיו

 דכ דינאדרנ רוראב תַיאֹגִב אר רוכ םםוק ואו

 : תכאס רתיוק ןאשיא ןאנַמְׁשד זַא אר ןאשיאו
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 הק רימאזמ באתכ וכר

 וא םֹוכק רב את דינאדְרנ רַב אר ןאשיא לד ןכיל הכ
 דנו הניב

 : דניאמנ הליח יו ןאגַדְנב רבו
 דאתְסְרַּפ אר - דוכ 'ָהְדְב וכ

 : דוב הָדיֹמְרַב הכ אר ןרהאו

 הָמאקַא ןאשיא ןאָיְמ רד ארוא תיא תאמלכ ג

 דֵנְדְרַ
 : םאח ןימז רד ארוא בִיאָנַעו

 דידְרג ךיראת הכ דאתָסְרֿפ אר תַמְל חב
 : דנדיזרונ תֿפלאכמ וא םאלכב ספ

 תכאכ לדמ ןוְב אר ןאשיא יאה בָא טי
 : דינארימ אר ןאשיא ןאָיְהאמו
 דומנ אדִיַֿפ םאהָדְוַאַב אר אה ךונ ןאשיא ןימז ל

 : ןאשיא ןאהאשדאפ יאה םַרַה רד יִּתַ

 דַמָא דירפ אה םַנמ עאְוְנַאְו תֿפנ וא אל

 : ןאשיא ךודח 'ָהַמַה רד אה הָשָּפ

 רינאראב ןאראב ץועב אר גְרַנַת בל

 : ןאשיא ןימז רד אר לעְתְשמ ׁשֵתֲא
 רז אר ןאשיא יאה ריִנְנַאְו אה ןמ גל

 : תַכַכְשַב אר ןאשיא לאָחַמ ןאתָכַרְו

 רַמָא דידפ ףלמו תֿפג וא דל
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 זכר הק רימאזמ באתכ

 : ןוזֿפַא 'הראמש ְךַח זַא אה םֶרָכו

 הל דנַדְרוכְב ןאשיא ןימז רד אר הזבס רַהו
 : דנַדְרֹוכ אר ןאשיא ןימז יאה הוימו

 / רז ןאשיא ןימז רד אר ןאגדאז תַסַנ עימנו
 : אר ןאשיא תק 'ימאמת ליאוא

 ול דְרוָא ןוריב הָרְקנְו אלט אב אר ןאשיאו
 : דובנ ףיעצ יכי ןאשיא ָטאַבְסַא רַד הכ

 חל רנדוב דאש ןאשיא ןַתָּפַר ןוריב זַא ןאירַצמ

 הָדיְִרַנ ילנתסמ אהְנָא רב ןאשיא ףו5 הכ ארי
 : דוב

 6s דינארַתְסג שָשופ יארְב ירְבֲא

 : דַהְד ייאנשור האגמאש הכ ישְתֶאו

 ראתסֶרַפ ןאשיא יאֹרְב ולש ספ דנדְרַכ לָאֹוס
 : הינאדרג ריס ןאמְסַא ןאנ זַא אר ןאשיאו

 אמ רש יראָנ בָאו תפאכָשב אר הרכצ

 : דירֶרִנ ןאוה רֶחְנ לּפִמ ךשכ יאה יאֵנ רד
 במ דְרוֲא דאיב אר רוכ ַתּכִמ ָםאלכ אריז
 : אר םֶהָרְבַא שיוכ 'ִהְדְנַבו

 גמ דְרוֲא ןוריב ינאמדאש אב אר דֹוכ וקו
 : םנרת אב אר שיוכ ןאגריזג רבו

 דמ דאד ןאשירב אראה תמא יאה ןימזו
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 וק , הק  רימאזמ באתכ הכר

 : דָנדש תראו אראה םוק תמחזו

 דנראד האגְנ ארוא ץיארפ הכְנֲא את המ

 דניאמנ טֿפֲ ארוא תעירשו

 ; ּהָיולְלה

 וכ רומזמ
 דײוגְב רָמִח אר דנואדכ ּהילְלַה א

 -לאדַבַא את וא ָתַמֲחַו תֶסא וכינ וא הכ אריז
 : ראבַא

 דיוגב אר דנואדכ םיטע לאֹמָעַא הכ תֶסיכ ב
 : דנאונְׁשב ארוא תאחיבְסַת יַהֵמֵהו

 דנראד האגנ אר ףאצְנָא הכ ינאנָא לאחְב אט ;
 + דָא למעְב תקו הַמַה רד אר .תלאדע הנאו

 םוכ אב הכ ַײדְנַמאַצַרְב ןכ דאי ארַמ דנואדכ יא ד
 יראדימ דֹוב

 : אמנ רֶקַּפַה ןמ זַא דֹוכ תאְָנְבִ
 םניבְב ארת ןאגריזגרב תַדאעֶס את ה

 ות תארימ אבו םוש רֹורָמַמ ות םוק ינאמדאשבו

 | : םִיאמנ רכֿפ

 םיא הדומנ האנג דֹוכ ןארדפ אב ו

 : םיא הרָרַכ תַראֹרש הדיור ןאיצעו
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 וק רימאומ באתכ
 רְנַרימְהֹפַנ רֶצַמ רד ארת ְךיִנַע יאה ראכ אמ ןארַדּפ

 דָנדְרְואיַנ דאיְב ארת תמחר תרתבו

 : ֹנַתְכגְנַא הָנְתֿפ לק רחב ינֲעַי אירד ָךֶנ הכלב

 דאד תאְנַנ אר ןאשיא דוכ םֶסֶא רטאכב ןכיל
 : ךִיאֹמַנ ןאלָעֶא אר דוכ ייאנאָות את

 דידְרנ ךשכ הכ ררַכ באתע אר לכ רחבו
 ירָבְהר ןאבאָיב לִּתְמ אה הגל רד אר ןאשיא ספ

 : רומְרֿפ

 דאד תאננ ןמשד תסד זַא אר ןאשיאו

 : דישְכַב ייאהר םצַכ תְסִד זַאװ

 דינאשופ אר ןאשיא ןאנמׁשד בָאו

 : דֶנאמְנ יקאב ןאשיא וא יכי הב

 דנא ןאמיא וא םאלכב האננָא

 : רָנְדייאְרָס ארוא ָךָמַחו

 דנדְרַכ שומארפ ידוזָב ארוא לאמא ןכיל
 : דָנרישכנ ראֿפֲתְנַא ארוא תרשמו
 הָיְראב רד דנדומנ יתְסְרַפ תוהש הָבְלַ

 : ןומאה רַד דנַדְרכ ןאהַתְמָא אר אדכו

 דאד ןאשידב אר ןאשיא ָתְלַאָסַמו

 : דאֹתָמרַֿפ ןאשיא יאה ןדב רד ירגאל ןכיל
 דנררב הַפַה ודרא רד הָשמב ספ

 טכר

 בד

 זט



 וק רימאזמ באתכ לר
 | : הָוהְי סדקמ ןרהַאבו

 דרב ורפ אר ןְתָד הרש התפאכש ןימזו זי

 : דינאשופ אר םֶריִבַא תַעאמְנו
 הרש התָכורֿפַא ןאשיא תעאמנ רד שתֶאו חי

 : דינאוס אר ןארירש שָתֶא 'ַהְלְש
 דָנָתְכאַס בֶרּוח רד יהלאסוג טי

 : דנדומנ שָתְסִרַפ אר הרש התכיר יתבו

 דנדומנ לידבַת אר דוכ לאלנו כ
 : דָרולימ ףלע הכ יואג לאתַמְ

 רנֶרְרַכ שומארפ אר דֹוכ ַהֵדָנַהְד תא יאדכו אכ

 : דוב הרְרַכ רֶצַמ רד םיטע יאה ראכ הכ
 םאח ןימז רד אר הָביִנַע לאמו בכ

 : םולק ַרֶחַב רד אר ךאנֶסְרַת יאה ראכו

 דנכב ךאלַה אר ןאשיא הכ תפג האגָנָא גכ

 ימנ יו ָךּוצחב ףאכש רד הָשמ וא 'ָהְדיִזגְרַב רַנַא

 ראתסיא

 : דנאְרַנ רב ןאשיא תכאלה וַא ארוא בג את

 | דנֵדְרמְׁש ראוָכ אר בוגְרַמ ןימזו דכ

 ; נָרְרוָאינ ןאמיא יו םאלכבו
 דנַדְרכ הַמַהָמַה דוכ יאה הַמָיַכ רדו הכ

 : דנַדומְננ עאמְתְסֶא אר דנואדכ לוקו
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 וכ רימאזמ באתכ

 תְׁשאֹרֿפַא רַב ןאשיא רב אר דֹוכ ָתְַד אָדָהְל
 : דֵרְוֲא רַד אפ זַא אֹרְחַצ רד אר ןאשיא הכ

 דואדְניִב אה תַמֹא ןאיִמ רד אר ןאשיא תיירדו

 : דנכ הדנכארפ אה ןימז רד אר ןאשיאו

 דנַתְמיַֿפ רֹועפ לעב הב ספ
 : דנדרוכ אר ןאגררמ יאה ינאבְרקו

 דֹנֵרְרוַא ןאָגיַהְב ארוא םֶשַכ דוכ יאה ראכבו

 : דַמָא תָכֹס ןאשיא רַב אבוו

 דומנ ירואד הָדאתְסיא אפ רב םֶחְניִּפ האנְנֲא

 : רש התשאררב אבנו

 דידְרנ בופחמ תַלאדעָב וא יארב ןיאו

 : דאָבָא-לא-דַבַא את לָפנַרֲעב-'אלְסנ

 דנדומנ ךאנבצנ הָביִרְמ ָבָא ָךזנ ארואו
 : דידָרְג ץראע יראזָא ןאשיא רטאכב אר הָשמ יִּתַח

 דנַתָבאס ךֶלַת ארוא ָחּור הכ אריז

 : תפג אזסאנ דֹוכ יאה בל זַא את

 דָנדְרַכְנ ךאלה אראה םוק ןאו

 : דוב הָדֹומְרַפ רֶמַא דנואדכ ןאשיא 'ָהְראב רד הכ

 דָנָתְכִימָא אה תַמִא אב אר ןַתָשיוָּכ הכְלַב

 : דְנַתְכומֲא אר ןאשיא יאה ראכו

 דנדומנ שַתְסַרַפ אר ןאשיא יאה תבו

 הב
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 וק  רימאזמ באתכ בלר

 : דידְרג םאד ןאשיא יארְב הכנָא את

 ינאברק אה ויד יאֹרְב אר שיוכ ןארַתְכדו ןארספו ול

 : הָנֵרינארדג

 דָנַתְכיִר אר האנגיב ןוכו חל

 אר דוכ ןארתבדו ןארסּפ ןוכ ינָ
 דנרְרכ הֶבְד ןענְכ יאה תב יאֹרְב ארְנָא הכ

 : דידרנ .תוולמ ןוב זַא ןימת

 דנרש סְננ דוכ יאה ראב וַאו טל

 : דָנֵירְרַג ראכאנְז שיוכ לאעֿפַא רדו

 רש הֵתּֿכורֿפַא דו םוק רב דנואדכ שב אָדָהְל מ
 : תשאד הורְבַמ אר שיוָכ תארימו

 = דומָנ םיִלָסַת אה תַמא תְסַרְב אר ןאשיאו אמ

 ןאשיא רב דנתשאד תרפנ ןאשיא וַא הכ ינאנָא את

 : דנדְרַכ ינארָמְכה

 דֶנְדומְנ םֶלט ןאשיא רב ןאשיא ןאנמשרו במ
 : דָנדידְרְג לילד ןאשיא ָתְסִד ריזו

 דאד יצאלכ אר ןאשיא .ראיִסב יאה ראב גמ

 רֶנַרְרכ הַנְתֿפ וא רב שיוכ יאה תַרְשַמַב ןכיל
 ; דנדידְרִנ ראוָכ .שיוכ האנג ָךָבַסַבו

 דֶרַכ רטנ ןאשיא גְנַת רב ןיא ְךונו אב דמ

 : דינש אר ןאשיא ְךאיִרֿפ הב יתקו
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 גלר זק ,וק  רימאזמ באתכ

 המ דִרָוָא ראיִב אר דֹוכ ָךֶהַע ןאשיא ָךָמאכְבו

 : רומנ תשגזאב שיוכ ַתַמֲחַר תַרְתַכ רדו

 ומ דאד תַמְרח אר ןאשיאו

 : ןאשיא ןאגדננכ ריסַא עימָג רטנ רד

 זמ הד תאננ אראמ אמ יאדכ הֹוהְי יִא

 ןכ עמג אה תַמא ןאימ זַא אראמו

 ות ָחיבְסַתה רו םייוג דַמַח ארת םודק םאנ את
 : םייאמנ רב

 המ את לזא זַא דאב ךַראבRמ לֵאָרְׂשִי יאדכ הוה
 דאבָא-לאדרַבַא

 ןימָא רָנוגב םוק 'ימאמתו
 : הָיּולְלַה

 ישימה רפס

 זק רומזמ

 א תֶסא וכינ וא הכ אריז דייוגְב דָמַח אר דנואדכ

 : ראבָא"לא"דַבַא את תֶסיקאב וא תַמָחַרו
 ב דנַגב ארְניא דְנאדכ ןאגרש היפ
 : תסָא הָדאד היד ןמָשד תְסד א אר ןאשיא הכ
 הררכ עמ ןאדלב ַא אר ןאשיאו

 : בונו לאמש או בֶרָוַמו קרשמ זַא <



 זק רימאזמ באתכ דלר

 קירטיב 'ָהָיִדאב רדו דנדש הראָוַא אֹרָחַצ רד ד

 : דנַתְפאָיַנ תנוכס יארב ירהשו

 דנרש זינ הָנָשְתו הָנְסרג ה

 : דידרג דְנַמַתְמִמ ןאשיא רד ןאשיא ןאגו

 רב ראיִרפ דנאדכ ד רופ נַת רד האננֲא ו

 דֶנַרְרוָא
 : דיִׂשָבַב ַײאהְר ןאשיא יאה יֹנְנַת זַא אר ןאשיאו

 דומנ יֹרֵבְהַר םיקתסמ ָהארְב אר ןאשיאו ז

 : דנדַמָא רד ןוכְסמ יִרְהַׁשְב את

 דניאמְנ רּכַׁשַה ׁשֵתַמְחַר בבסב אר דננאדכ ספ ח

 : םדָא יִנב אב ו בינע יאה ראכ ָךֶבָסבו

 דינאדְרג ריס אר דֶנַמוזְרַא ןאָג הכ אריז ט

 : תָכאֹפ רפ וכינ יאה זיג זַא אר הָנְסְרג ןאנו

 דנדוב הָתְסָשְנ תֹומ ָהָיאֹסו יכיראת רַד הכ ינאנָא :

 : דָנְרוב הש הָתְסַב ןַהָאו תַלְרַמ רד הכ
 דנדומנ תֿפלאכמ אדכ םאלַכב אריז אי

 : דָנֵדְרַכ תַנאהַא יִלָעַא תרצח תחיצנבו
 תכאס לולב תֶקָשמב אר ןאשיא לד ואו ב

 : רובנ יִהָרְנֹנכ דדו דנריזנלְב

 רב דאיִרפ דנואדכ ָךֹונ דֹוכ יגְנַת רד האגנָא ג

 דנדרוא
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 הלר זק  רימאזמ באתכ

 : דישְכַב ַײאהַר ןאשיא יאה יגְנַת ֹוַא אר ןאשיאו

 יי דוא ןוריב תֹומ 'היאפו יכיראת זַא אר ןאשיא

 : תָסַסִגְב אר ןאשיא יאה דֶנַבְ

 וט  דניאמנ רבשת שתַמחר בבכב אר דנוארכ םֿפ

 : םדָא יִנַב אב וא ביגע יאה ראכ ָבֶבְסבו

 זט התְסַכְש אר ןיִגנְרַב יאה הזאורד הכ אריז

 : תסַא הדרכ הראפ אר ןיִנַהֲא יאה דָנָבו

 זו דוכ 'ָהְנארירש קירט בבסב ןאקַמְחַא
 : דנתכאס לילד אר דֹכ שיוכ ןאהאנג בֶבֶסַבו
 הי  תשאד הורְכִמ אר ךארוכ םסק -ה ןאשיא ןאָג

 : דָנדש ךירזנ תֹומ יאה הזאָוְרִדבו

 טי רב דאיִרֿפ דנואדכ ָךֶזנ דוכ ײגנת רד האננָא

 = דא
 ; דישְכַב ייאהר ןאשיא יאה יֹנְנַת זַא אר ןאשיאו

 כ רישָבַב אפש אר ןאשיא הדאתסַרֿפ אר דוכ ָםאלַכ

 : דינאהר ןאשיא יאה תכאלַה וַא אר ןאשיאו

 אכ | דָנִיאמָנ רשת שתַמחַר ְבבכב אר דנואדכ ספ

 : םַדֲא נב אב וא ָביִנַע יאה ראכ בב
 בכ דֶנָנארַדְגב אר רּכְׁשַת יאה ינאברקו

 : דָנֹנכ רֶכָד םּנַרַתְב אר יו לאמעַאו
 גב דנתפר איִרֵדְב אה יִתְׁשַכ רַד הכ ינאנַא
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 זק רימאזמ באתכ ולר

 : דָנֵרְרַכ לגש ריתכ יאה בָא רדו
 דנדיד אר דנואדכ יאה ראכ ןאניא דכ

 :אה הגל רד ארוא בינע לאמעַאו
 דינאזו אר דָנת ךאב ספ תֿפג וא הכ

 : תַשארַפַא רַב אֹרְנֲא גאָוְמַא

 דנרש דּורפ אה הָנלַבַו דנתפר אלאב אה ןאמָסֶאב וכ
 : דידְרַג התכאדנ יִתְכַס זַא ןאשיא ןאגו

 דנרש ןאוזיֿכו ןאתפא ןאתָסמ לִתָמ התָשג ןאדרנרפ כ
 : דידרנ ןאריַה "אמאמַת ןאשיא לקעו

 דָנְדְרְוא רב דאירפ דנואדכ ְךזנ דוכ 'יגְנִת רד האנְנָא חב

 : דישְכַב ייאהְר ןאשיא יאה יִנְנַת זַא אר ןאשיאו

 תֶכאֹכ תָכאַס ימארַאָב אר ןאפומ טכ

 : דידרג ןכאס שיאה ומ הכ

 דנַתֿפאי שיאסַא הכ אריז דנְרש רורְסַמ ספ ל

 : דינאסר ןאשיא ךארמ רַדנב הב אר ןאשיאו

 דניאמנ רֹּכַׁשַה ׁשֵתַמְחַר בבסב אר דנואדכ ספ אל

 : םֵדָא ינַב אב וא בינע יאה ראכ ָךֶבסָבו

 דננאוֿבְב לאעפמ םוק עַמְגַמ רד ארואו בל

 : דָנִוְב חיִבְסַת ארוא ךיאשמ סֶלְגַמ רדו

 דֶרָכ לַָּבמ הָיְראבָב אראה רֶהְנ וא ל
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 זלר זק רימאמ .באתב

 : הָנָשַת ןימזב אר בָא יאה המשגו

 דל ראז הָרְושְב זינ אר רָוְראב ןימזו

 : ןָא ןאנכאס תרארש בֶבְסב

 הל רֶרַכ לּובמ בָא 'ָהְנאיִרִרַב אר הָידאב

 : בָא יאה הָמָשְנב אר ךשב ןימזו

 ול תֶכאס ןכאס אָגנֲא רַד אר ןאַגנְמְרגו

 : דנדומנ אנב תנוכס יאֹרְב ירהש את

 ול דנדומנ סֶרֹנ אה ןאתְסַכאתו דנתשאכ אה הָעְרומו

 : דֹנָרְרוָא למעב הָלֹג לצאחו

 חל דָנְרש ריתַכ תיאגַב את דאד תַכַרב אר ןאשיאו

 : דְנוש סַכ רְראדגנ אר ןאשיא יאהבו

 טל דנרש ליללו דנַתָשנ םכ זאבו
 : ןזחו תואקשו םֶלט א

 . דזירימ אָסַאור רַב אר תַלַד

 הראוָא דראדנ האר הכ יהידאב רד אר ןאשיאו

 : דזאסימ

 אמ רוארֿפַאימ רַב ׁשֵתְַּׁשִמ זַא אר ןיכסמ אמא

 : דנכימ אפ שיארַב אח הלָנ לָתמ אראה הליבקו

 במ דְנוָשימ ןאמדאש היד ארָניא ןאחלאצ
 : תפב רַהאוכ אר דוכ ןאהד ָתְרארָש ימאמַתו
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 חק ,וק רימאזמ באתכ הלר
 דיאמנ רֹּכַפַה אה זיִג ןידְב את דָנַמְדִרַכ תֶסיִכ גמ

 : דימהפ דנהאוכ אר דָנואדכ יאה תַמָחַר ןאשיא הכ

 חק רומזמ
 ָךומְזַמּו דורס

 דוָד

 תַֹא םַכָחַתְסִמ ןמ לד ארכ יִא א
 לאלנו דומנ םַהאֹוָכ םֹנִרַתו דַיארַפ םַהאוָכ ןמ

 : וינ ןמ
 דיוש ראדיב טבְרַבו רוע יִא ב

 | : דש םֶהאוַכ ראדיב האגרחפ רד זינ ןמ

 Li תֿפג םַהאַֹכ דֶמַח אה םוק ןאימ רד ארת דנואדכ יא

 : דייארס םַהאֹוָכ ארת אה הָפיאט ןאָיִמ רדו

 אה ןאמסַא קופ תַסַא םיטע ות תַמִחְר הכ אריז ד

 : דַסְריִמ ךאלֿפא את ות "ַתְסאר

 שאב לאעַּתמ אה ןאמְסֶא קופ רב אדכ יִא ה

 ; ןימז יִמאמַת רב ות לאלו

 דנא יצאלכ ות ןאבובְחמ את ו

 : אֹמְרַפ תַבאָנֲא ארַמו הָד תאָגַנ דוכ תְסאר תָסדְב
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 טלר הק רימאזמ באתכ
 ז דִגְו ספ תסַא התפג ןנכ דוכ תַיִסוּדק רד אדב

 דֹומנ םַהאֹוָכ

 םַהאוַ אר תֹוכְכ יאו םנכימ םיסקת אר םכַׁש
 : רֹומִיַפ

 ה ןמ ןאוַא הָׁשֹנִ תָמַא ןמ ןאזַא דָעְְ

 : ןמ תנטלס יאצע הָרּוהְו ןמ רס וכ רפא
 ט תֶסַא ןַמ יושו תסש פרט בָאֹומ

 תַבאַדְנַא םהאוכ אר דֹוכ ןיִלָעְנ םּודָא רבו
 : דומנ םַהאוָב רֶכַפ ןיטסלפ רבו

 י דַרוא רד ןיצח ָךֶהָשְב ארַמ הכ תֶסיב

 : דיאמנ ירֵבְהַר םודָאְב ארַמ הכ תסיב

 אי יהדרכ ךִרַת אראמ הכ אדכ יִא ות הנ איִא

 ; ייאָיַמַנ ןוריב אמ יאה רכשל אב הכ אדכ יֵא ותו
 בי אֹמְרֿפ דאדִמא ןמשד רַב אראמ

 : תָסַא לָטאב ןאסנָא ךַדַָמ הכ אריז

 גי דְרַכ םיהאוכ ראכ תַעאָנׁש אב אדכ רד

 : דומנ רַהאֹוָכ לאמיאפ אראמ ןאנמשד ואו
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 טק רימאזמ באתכ מר

 טק רומזמ
 ןאיָננמ ראלאס ,ארב

 דִוָד ָךֹומְזַמ

 : שאבמ שומאכ ןמ ַחיבְסַת יאדכ יִא א

 ןמ רב אר בירפ ןאהדו תרארש ןאהד הב אריז ב

 דנא הדושג

 : דנָא התֿפג ןכס ןמ רב גורד ןאבזבו

 דנא הָדְרַכ הָטאחַא ארמ הניב ןאנֿבסב ג
 ; דֶנַא הדומנ גְנְג ןמ אב בַבָס יבו

 רננכימ תפלאבס ןמ אב ןמ תבחמ ץועב ד
 : אעד ןמ אמאְו

 דנא הררכ ידב ןַמְּב ייוכינ ץועבו ה

 : הדומנ תוארע תַּבחמ ץיוטבו

 ראמגב וא רב אר רירָש ידְרַמ ו

 : רַתְסיִאַב וא תְסאר תֶסַדב ןמשדו

 ןוריב ראכ אטכ דָיִאיִב הָמְכאחַמ רד הכ ימאגנה ז

 דִיַא

 : דושְב האנג וא יאעדו

 דוש םַכ שרמע ָםאיַא ח

 : דיאמנ טְבַצ ירניד ארוא ָבֵצְנַמו
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 טק רימאומ באתכ

 דֶנושָב םיתָי וא ןאדנזרפ

 : ררְרנ הב ו ה
 דננכב ייאדְג הרש הראָנֲא וא ןאדנזרפו

 : דֶניוְנב אר תֹוק דוכ יאה הבארכ וַאו

 דיאמנ טְבַצ ארוא וא ךְלֶמאמ מאמת ראכ בלט

 רב תַמָחַ וא רב הכ ו דשאבג יסכ

 : דיאמננ תֿפָאַר ידחַא יו ןאמיתָי רבו
 דרג עטקנמ ו תרד
 : רוש ןחמ ןאשיא םאנ דֶעַב 'הקבט רדו

 רש הדרוָא דאיִב דנואדכ ָךונ שנאררפ ןאיִצע

 : דַרְרנַנ ןְחַמ שרדאמ האנגו

 דנאמְב "אמיאד רנואדכ מנ ּךמ רד אהְנָאו

 : דֶרבָב ןימז זַא אר ןאשיא "יראנְדאי את

 דרוָאינ דאיִב אר ןדומנ תַמְחַר הכ אריז

 רֶרַכ אּפְג ןיכְמַמו ריקפ רַב הכלב
 : דנאסְר לתקְב ארוא את לֶד התֶסַכָש רב
 הריסר ֹודְב תשאדימ תסוד אר תנע הכנוג
 הרש רוד וא וַא תֶסאֹוָכ ימנ אר תַכַרְב הכנונו

 : תַא
 תֿפְרְנ רַב רַד דו יאָר למ אר תנעלו
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 טק רימאזמ באתב במר

 רד ןֹֿה לתְמּו דמָא רד שַמָבְש הב בָא לחמו
 : ף יאה ןאוכתסא

 דנאשופימ ארוא הכ יהמאנ לתִמ ספ טי

 דושימ התְסַב הָשימה ןָאב הכ יִדְנַב רמכ ןוגו

 : דוב דַהאוַכ

 דנואדכ ָבְנאָנ זַא םנאפלאכמ תְרְגא תסַא ןיא ב

 : ךנוגימ יִדַב ןמ ןאָג רַב הכ ינאנָא אבו

 אב דֹוכ אנ ָךָמאכְב דנואדכ הָוהְי יִא ות אמַא אכ

 אמנ לַמע ןמ
 :הָד יצאלֿכ ארמ תֶמֹוכינ ות ַתַמהַר הכנוג

 םַתְסַה ןיכָסַמו ריקפ ןמ הכ אריז בב

 : תֶסַא חּורגמ םנּורדְנַא רד ןמ לדו

 םא התפר רשאב לאוו רד הכ יהיאס לֶּתְמ גג

 : םא הרש הדְנאר ךלמ לָּתְמו

 רורלימ ןתשאד הר זא םיאה ונאז דב

 : דושימ הדיהאכ יהָבְרפ זא םתשוגו

 םַא הדידְרג ראע ןאשיא מ ןמו הכ

 : דננאבְנגימ אר דוכ ְךַס דָנניבימ ארמ ןונ

 אמרפ תנאעַא ארמ ןמ יארכ הֹוהְי יִא וכ

 : הָד תאְנִנ ארמ דוכ תַמְחַר בֵסַחב
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 גמר יק | טק רימאומ באתכ

 זכ ות תפד תסַא ןיא הכ דננאדב את

 : יהָדְרַכ ארְניא דנואדכ יִא ותו

 חכ הָדְב תכרב ות אמָא דננכב תַנעְל ןאשיא

 דנדרג לגו דנזיכְרב ןאשיא

 : דוש ןאמדאש ות ַהדְנב אמָאו

 מכ דְנׁש םַּנלמ יאָוְכרַב םנאגדְנֹנכ אפ

 : דנשופב ָאָרְר לתָמ אר שיוכ ַתָלאַנַו
 ל דֶרֵכ םַהאֹוַכ רָשַת ראיִסַב דו ןאבזב אר דנואדכ

 : תֿפג םהאוכ דָמַה ריתכ תעאמג רד ארואו

 אל  דאתסיא דַהאֹוָכ ןיִכָמַמ תסאר תָסַדְב הכ אריז

 דנהדימ יִוְתַּפ וא ןאָנ רַב הכ ינאנָא וַא ארוא את

 . : דנאהרב

 יק רומזמ

 רוד ְּומְזִמ

 א ןישְנָב ןִמ תְסאר תְסרְב תַפג ןמ ךננאדכב הֹוהְ

 : םזאפ לת ןאדְנַא יאפ אר תַנאֹנַמְׁשד את

 ב דאתְסְרַּפ דַהאֹוָכ ןֹויִצ זַא ארת תֹווק יאצע דנואדכ

 : ןכ ינארָמְכה דוכ ןאנמשד ןאיִמ רד

 ג דנשאבימ יִערַבַה יאָיארה ות תו זור רד ות ָתֹוק

 תִייִסוּרכ יאה תניז רד
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 א'ק ,יק רימאזמ באתכ דמר

 ; תסא ות יארְב האֹנְרַחַפ סחר וַא ות נאג םָנָבש

 רש רדַהאוכנ ןאמישפו תסַא הדרֹוב ספק דנואדכ ד

 דאבָא-לא-דַבַא את יִתְפַה ןַהאֹכ ות הכ

 : קְִצ יֵלַמ ַהְתֹל רב
 תסא ות ָתָסאר ָתָמַדְב הכ דנואדכ ה

 דַהאֹוָכ תֶפַכְׁש אר ןאהאשדאפ דֹוכ בצֹג ור רד

 | : ראד
 דָרַכ דַהאֹוָכ ירואד אה תַמא ןאימ רד ו

 תכאֹפ דַהאוָֿכ רפ אה שאל וַא
 : דיבוכ דַהאֹוָכ עיסו ןימז רד אר אהְנָא רסו

 רישונ דַהאוָֿכ האר ךס הנ זַא ז
 : תֵׁשארֿפַא דַהאוָכ רַב אר דוכ ָרכ ןירַב אנב

 איק רומזמ
 םהאוָב דֶמַח לד יִמאֹמַתְב אר דָנואדכ ָּיולְלַה א

 תֿפג

 : ָתַעאמְג רדו ןאתסאר ֵָלָנַמ רד
 תֶסַא םיטע דנואדכ יאה ראכ ב

 אהְנָא רד דנראד תַבְנְר אהְנָא הב הכ ינאגָמַהו

 : דננכימ שיתפה

 תפא יִאְיְרְבַו לאלג וא ךאכ ג
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 המר איק רימאזמ באתכ

 : דאבָא-לאדרַבַא את ראדיאפ יַו תלאדעו

 תסַא התְכאס דוכ ָךיִנַע יאה ראכ יארְב יראגדאי

 ; תֶסֶא םיחרּו םיִרַכ דננאדב

 ~ תֶסַא הָדאד וכינ יקור אר דו ןאגַדְנְרַת

 ילא-דַבַא את תשאר דַהאוַכ דאיִב אר ׁשיוכ הע
 : דאבָא

 ו הדרכ ןאיב רוכ םֹוק יארְב אר רוב לאמָעַא תק

 תסַא

 : ִיאֹמְרֿפ אטע ןאשידב אראה תַמא תארימ את

 ז תָסַא ףאצְנָאו יתסאר שיאה תֶסַד יאה ראכ

 : ןומַא יו ץיארֿפ ימנו
 : דאכָא-לאדַבַא את תסָא ראדיאפ אנא
 : הרש הרָרַכ תַמאָקַתְסַאְו יתְסאר רד

 מ דאתְסְרַפ דֹוכ םֹוק יארְב היפ

 | רומרפ רֶמֲַא דֵבֲאְב את אר שיוכ ךהְעו
 ; תָסַא ביהמו סורק וא םאנ

 ּ תפָא תַמְכַח יאֹדֲתְבַא דנואדכ סְרַת

 תסַא וכינ "ָדְנַמְררַכ אר אֹהְנֲא ןילמאע 'ָהָמַה
 : ראבָא-לאדַבַא את תסַא ראדיאפ וא ָךֶמַח

4 



 ביק רימאומ באתכ ומר

 ביק רומזמ
 דנואדפ זַא הכ יפכ לאחְב אשוכ הָיללַה א

 רַסְרַהיִמ

 : דראד תַבְגַר ראיִסַב וא יאיאצ רדו

 דוב דנהאוָכ רָואְרוז ןימז רד שתיירד ב

 : רש דָנַהאוָכ ךראבמ ןאתסאר 'ָהקבט

 דוב דַהאוַֿכ וא 'ַהְנאּכ רד תלודו ירֵנְנאָוַת :
 : תָסֶא ראדיאפ דַנֲאְב את שתלארעו

 דנכמ עולמ יכיראת רד ןאתכאר יאֹרְב רונ ד
 : תסַא לדאעו םיחרו םירכ וא

 דשאב הָדְנַהְד ץרקו ףואר הכ יצְכש תֶסַא הָדְנכְרפ ה

 : דראדימ ראָוַתְסא ףאצְנָאָב אר רוכ יאה ראכ וא

 דֶרּוכ דהאוכנ ׁשֶבֵנְג דָבָאְּב את הכ ארז ו

 : דוב רַהאֹֿכ רוכרמ ַבֲאְב את לדאע ָךְרַמ
 דיפְרַת דַהאֹוָכנ דַב רבב א ו

 : דראד לכפות דנואדכ רו תסַא ראדיאפ וא לֶר
 דיסְרַת דַהאוָכִנְו תסַא ראָותְסא וא לד ה

 ; דניב הב דֹוכ ןאנמשד רַב אר שיוָכ יוזרָא את

 תָסֶא הרישְבַב 'ארקֿפַב הָרומְנ לרב ט
 תֶסַא ראדיאפ דַבַאַב את ׁשֵתלארַע
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 זמר גיק , ביק רימאזמ באתכ

 : דש דַחאוָכ ה התְׁשארֿפַא תוַָע אב וא ךאש

 . רש דַהאוכ ךאנְבַצַנ הָדיִד ארניא רירש

 תָׁשַנ דַהאוָכ התָכאדג הָדְרְׁשִפ אר דוכ יאה ןאדְנד

 : רידרג דהאו3 ליאז ןארירש יוזְרָא

 גיק רומזמ
 א דינאֹוָכְב היבְסַת דננאדכ ןאגדנב יא הִיולְלַה

 : רינאוָֿבְב היבְסַת אר דנוארכ םאנ
 5 דאב ךֶראבתמ דנואדכ םאנ

 ; ראבָא"לאידַבַא אתו ןָאְלַא זַא

 ןַא במ את באתֿפָא עַלמַמ זַא
 : רוש הנאו חיִבְסַת אר דנוארכ םאנ
 0 תֶסַא לאעתמ אה תמא עימנ רַב רנואדב
 : אה ןאמְסֶא קופ יו לאלנו
 4 אמ יאדכ הֹוהְי דננאמ תֶסיב
 : תסַא התְסָשנ ייל לֵטֲא רב הכ
 ו אה ןאמְסָא רַב דָיאמנ רַמנ את דושימ עַצאותמו

 : ןימז רבו

 ו דָראדימ רַב ךאכ וא אר ןיכְסֶמ הכ

 : רוארֿפַא ימ רב הָלָבומ זַא אר ריקו

 ה דָנאשְנֶב ןאגרוב אב ארוא את



 דיק , גיק רימאזמ באתכ המר

 : שיוָכ ְםֹוכ ןאגרוב אב יש

 דזאסימ ןישנ-הנאכ אר דאזאנ ןז ט

 ןאדנזרפ ךאנחרפ רדאמו

 ; ּהָידּולְלַה

 דיק רומזמ

 דָנְַמָא ןוריב רַצַמ וַא לֶאְרְשי הכ ית א
 : ןאבז יבנגא םוק זא בוקעי ןארנאכו

 דוב וא םַדְקַמ הָרּוהְי ב

 : יו תנטְלס לחמ לֵאָרְשִיו
 תכירו דידב ארניא איִרַד ג

 : תשנרב בקע הב ןדריו

 דנַדמָא רד ןֵתְכְנַב אה ןוק לֶהֶמ אה הוכ ד
 : הלג יאה הָרב לתָמ אה לח

 יתכירג הכ רש הָנ ארת אירד יִא ה

 = + יתשנרב בקעב הכ ןֶררי יא
 ריִרָמָא רד ןתְסִנַב אה גוק לֶתָמ הּכ אה הוכ יא ו

 : הלג יאה הרב לתָמ הכ אה לַת יִא

 וש לוְלותמ דנוארכ ךוצח א ןימז יִא ו

 : בּוקעי יאדכ ָךוצח וַאנ
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 טמר וטק , דיק רימאזמ באתכ

 ה דינאדרנ בָא 'הְנאיִרִד אר הָרֵכַצ הכ

 : בָא ֵהַמׁשִג אר אראכ גגו

 וטק רומזמ
 א םאנ הכלב יִנ אראמ דנואדכ יִא ינ אראמ

 הָד לאלג אר דוב

 : שיוָּכ "תסאר ָךֶּבַסָבו תַתַמִחַר בבַסב

 . דְנְב ארְג אה תַמא

 : תְסאְנכ ןָאלַא ןאשיא יאדב הב

 תָמאה ןאמְסַא רד אמ יאדכ אמָא
 : תַסֲא הרְרָא .למעב דומנ הָדארַא הכ אר הָגנֲא
 : תסא אלטו הָרְקנ ןאשיא יאה תב

 : ןאָנַא ואח תֶסד תַעְנצ א
 ה דיוגימנ ןָכסו תפא ןאהַד אר אהְנָא

 : דנניב ימנו תסאה םשָג אר אהְנָא

 | דָנֹונׁש ימנו תסאה שוג אר אהנָא

 : ךָנוב ימנו תֶסא יניב אר אהָנֲא

 דְננכ ימנ סמו דנראד אה תֶסַד
 רנּור ימנ הארו אה יאפו
 : דניאמנ ימנ קטנת דֹוכ יולגבו

 : דֹנֵתְכַה אֹהָנָא לָתָמ אֹהְנֲא ןאגְרְנזאס



 וטק רימאזמ באתכ נר

 : דַראד לּכוַת אהַנָא רַב הָכֹרַהו

 אמנ לכות הפוארב הב לֵאָרְׂשִ יא ט

 : תַסַא ןאשיא ךפַסו ןואעמ וא

 דייאמנ לַכְוַת דנואדכ רַב ןרהא ןארָנאכ יִא י
 : תָסַא ןאשיא רפסו ןואעמ וא

 דַײאמנ לכת דנואדכ רב דנוארכ ןאגַדְנַסְרַה יִא אי
 : תֶסַא ןאשיא ךפסו ןואעמ וא

 רהְדימ תַכְרַב הָרְרְוא דאיִב אראמ דנואדכ בי

 'דאד רַהאֹוַכ תכרב אר לֵאָרׂשִי ןאדנאכ
 : ראד דַהאֹוָכ תכרב אר ןרהא ןאדנאכו

 דאד דַהאֹוכ תַכְרַב אר דנואדכ ןאגָדנסְרַ גי

 : גרוב הנו ךנוכ הָג
 ראד דַהאֹוָכ יקרת אר אמש רנוארכ רי

 = : אר אמש ןאדנהֿפו אמש

 ריִתָסַה דנואדכ ךכאבמ אמש וט

 : דירֿפָא אר ןימזו ןאמָסַא הכ

 תֶסַא דנואדכ יאה ןאמְסֶא אה ןאמְסֶא זט

 : דומרפ אטע םדָא יִנָב הב אר ןימז אמא

 דָנָנאוָבִיִמ חיבְסַת אר ּהָי הכ רנתְסינ ןאגררמ זי

 : דָנוריִמ ורפ ישומאכַב הכ ינאנָא הנו
 דָנאוָכ םיהאו3 ךראבתמ אר ּהָי אמ ןכיל חי
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 זטק , וטק רימאזמ באתב
 ראבָא-לא-דַבַא אתו ןָאְלַא זַא
 : ּהָיּוללה

 זטק רומזמ

 םיאמנימ תָּבחמ אר דנואדכ

 : תָסַא הָדינֶש אֹרַמ ַערַצַתו ןמ זאא הכ אריז

 תֶסַא התָשאד ארַפ ןַמְב אר דוכ ַשוג הכ אריז

 : דָנאוָכ םַהאֹוָכ ארוא דֹוכ תאיַה תדמ ספ

 דְרַכ הַמאֹהֲא ארמ תָומ יאה ןאמסיר

 תֶפאי רַד ארמ הָיואה יאה יֹגְנַתו

 : םִדְרְכ אפ סנו יְִנַת
 םֵדְנאוָכ אר דנואדכ ָםאנ האנְנָא

 : הָד ייאהר ארמ ןאָג דנואדכ יִא הַא

 תֶסַא לדאעו ףּואר דנואדכ

 : תָקַא םיחר אמ יאדכו

 דנכימ תַמַפאחמ אר ןאלָד הָראֹפ דנואדכ

 : דאד תאננ ארמו םדוב לילד

 דֶרְגְרַב דוכ יִמאֹרֲאָב ןמ ןאָנ יא
 : תָסַא הדומנ ןאסחֶא ֹותְּב דנואדכ אריז

 יראד יצאלַכ תֶמ זַא ארַמ ןאָג הכ אריז

 : ןריזגל זַא אר םיאה יאפו ךשא זַא אר םנאמָשְנו
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 וטק רימאזמ באתכ גת

 דוב םַהאוָב ךלאפ דנואדכ ךוצחָב ט

 : ןאגְרְנז ןימז רד

 םַתֿפג ןַככ ספ םדרוא ןאמיא י

 : םדש דנמַתְסמ ראיִסַב ןמ

 םַתֿפג דוכ 'ינאשירפ רד אי

 : דנוג גורד ןאימדא ץימָג הכ

 םנכ אדַא הָג אר דנואדכ בי

 ; תֶסַא הָדֹומנ ןַמְּב הכ ייאה ןאסְחֶא 'ַהֵמַה יאֹרְב

 תֿפְרִג םַהאוַכ אר תאננ הלאָּיַפ גי

 : דִנאוָכ םַהאֹוָ אר דנואדכ םאנו

 דרכ םַהאֹוָכ ארַא דננאדכְב אר דוכ יאה רֵדנ די

 | : וא םוק "ימאמַת ךוצחב

 תֶסאהַב ןארג יו ךסנ רד דנואדכ ןאסדקמ תֶומ וט ו

 םַתְמַה ות 'ַהדְנַב ןמ דנואדכ יא הֶא זט

 םֵתָסַה ות ןינְכ פפו ות ַהֵדָנַב ןמ

 : יהָדושג אֹרַמ יאה דָנב

 דינארדג םַהאֹוָכ ות ְךִזנ רכשת יאה ינאברק זי

 : דֶנאוָכ םַהאֹוָכ אר דנוארכ םאנו

 דְרַכ םהאוכ אדַא הדנואדכַב אר דֹוכ יאה רדנ חי

 | : "ו םוק "מאמת ךוצחב
252 



 גנר היק , זיק , זטק  רימאזמ באתכ

 0 דנואדכ 'ַהנאכ יאה ןחצ רד

 םלָשּורָי יִא לת ןורָרְנַא רד

 : ּהָיולְלַה

 זיק רומזמ

 דינאוָכְב היבָסַת אר רנואדכ אה תַמא ץעימָנ יא

 : דוג דָמַח ארוא ליאבק "מאמת יא

 ב תַסַא םיטע אמ רַב וא ַתַמָחַר הכ אריז

 דאבָא-לא-דַבַא את דנוארכ "ִתְסארו

 : ּהָידּולְלַה

7 

 חיק זב

 תֶסוכינ הכ אריז רייוג רָמַח אר דנואדכ
 : תַסַא דאבָא"לאדרַבַא את וא תַמחרו
 דנג לֶאְרְשי

 : תֶסַא דאבָא-לא-רַבַא את וא ָתַמִתַר הכ
 : דְנוגְב ןרהַא ןאדנאכ
 : תָסַא דאבָא"לאדדַבַא את וא תַמְחַר הכ
 ר רֶנוגְב דנואדכ ןאגדְנַסְרַת

 : תָמַא דאבָא-לא-דַבַא את וא תַמְחַר הכ

 ה םדְנאַוָכ אר הִי יגְנַת רד
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 חיק רימאזמ באתכ דנר

 ; הא עיסו אג רד הָדֹומְרַֿפ תַבאָנֲא ארמ ה

 ריסרַת םַהאוָכַנ ספ תֶסַא ןַמ אב דנואדכ ו

 : דֶרַכ דֵנאָוַת הָנ ןמְב ןאסְנָא
 תַסַא ןמ ןאראכ דַדַמ זא םִיארְב דנואדכ ז

 אר שיוָכ .יוזרא רוכ ןאגרננכ תרֿפנ רב ןמ ספ

 : ריד םָהאוכ

 תֶסַא רַתְהַב ןדְרב האנַפ דנואדכְב ח

 : ןאיִמַרֲא רַב ןדומנ לכת א
 תַסַא רַתָהְב ןדרב האנפ דנוארכב ט

 : ןארימַא רַב ןדומנ לכת זַא
 רְנֵרְרַכ הָטאחַא ארַמ אה תַמא עימָנ ו

 ; רְרֵכ םֵהאוָכ ךאלַה אר ןאשיא דננאדכ סאב ןכיל
 דנַתֿפרְו ארמ רֹודו דנדרכ הַמאֹהַא ארמ אי

 : דרכ םַהאוכ ךאלַה אר ןאשיא דננאדכ אב ןכיל
 דָנדְרַכ הַמאֹחֲא ארמ אה רוב ְלָתָמ בי

 דנרש שומאכ אה ראכ ְׁשֲתֲא לחמו

 םַהאֹוַכ ךאלה אר ןאשיא דנוארפ םאנָב הכ אריז
 : רֶרֵ

 םֶתָּפיִב את ידְרֹוֲא םּונה תֶכִס ןמ רַב ג

 : דומנ תנאעַא ארמ דנואדכ ןכיל
 תֶסַא ןַמ ךורכו תווק דננאדכ די
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 הנר היק רימאומ באתכ
 : תֶסַא הרש ןַמ תאָננְ

 וט = תֶסַא ןאלדאע יאה הַמַכ רד תאְננו םנרח ןאוַא
 : דנכימ למע תעא;ש אב דנואדכ תְסאֹר תְסַד
 זמ תֶסֲא לאעתמ דנוארב תסאר ָתְסַד

 + דנכימ למע תַעאְנש אב דנואדכ תְסאר :ָתְסַד
 : דְרכ םַהאוָכ תֶסיז הכְלב םרימ ימנ
 : דומנ םַהאַכ רָכְד אר הָי יאה ראכו

 הי הָדֹומנ היִבְנִת תַּשָב ארַמ הי
 : תסא הדָרפְסִנ תֹומְב ארמ ןכיל
 ₪ = = .לייאשנב ןמ אב אר תלאדע יאה האור
 : תֿפג םַהאֹוָכ דֶמַח אר ּהָי הרש לַכאד אהָנָאַב
 . תסניא דנואדכ 'ַהְזאורד
 : רש דנהאוכ לפאר ןאדְב ןאלראע
 אנ הָדֹומְרַפ תַבאָנֲא ארמ הכ אריז םיוגימ דַמֲח ארת

 : יהךש ןמ תאָגנ

 בכ דנדְרכ דַר ןאראָמעַמ הכ אר יִגְנַפ

 : תֶסַא הרש היואז ְךס ןאמַה

 גב הרש דננאדכ ְבְנאָנ וַא ןיא

 : תֶסַא .ביִנַע אמ ךטנ רדו
 דכ תֶסַא הדְרְכ רָהאט דנוארכ הכ יזור תֶסֵניא

 : דומנ םיהאוָכ ידאשו דנו ןארד



 טיק | חיק רימאזמ באתכ ונר

 ׁשֵכֵבְב תאְנִנ דנואדכ יִא הֶא הכ

 : אמרפ אטע תַדאְעַס דנואדכ יֵא הֶא

 דיִאימ דנואדכ םאנָב הכ וא דאב ךֶראבתמ וכ

 : םיהדימ תכרב דנואדכ 'הנאכ זַא אר אמש

 תַסֶא התא ןשור אראמ הכ תֶסַיאדֹכ הוה וכ
 האג ןאברק יאה ךאש רב אה ןאמְסירְב אר החיבר

 חידְנְבּב

 םיוגימ דָמַח ארת ספ יתָסַח ןמ יאדכ ֹות חכ

 : רְנאֹוַכ םַהאֹוכ לאעַפמ ארת ןמ יאדכ
 תֶמוכינ הכ אריז דייוג דָמַה אר דנואדכ טכ

 : תֶסַא דאבָא-לא-דַבַא את וא תַמְחַר

 טיק רומזמ
 א

 קירט ןאלמאכ לאחַב אש | א

 : דנכלאס דנואדכ תַעירשב הכ
 טפח ארוא .תאדאהַש הכ ינאנָא לאחב אשוכ ג

 דָננבימ

 : דנבלטימ ארוא לד 'ימאֹמַתַבו

 רננכ ימנ זיכ ור גב ג

 : דניאמנימ ךולס יו יאה קירטְבו
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 זנר | שק  רימאזמ באתכ
 . יהדומרפ רַמַא אר דוכ יאָיאצו ות

 : םיראד האגְנ "אמאמַת אר אֹהְנֲא את

 1 דוש םָכְחַתְסִמ ןמ יאה האר הָבָשאַכ

 : םנכ טָפַה ארת ץיארפ את

 ו רש םַהאוָבַ לב האגְנָא

 : םראד דוכ ךטנ דמ רַד ארת ךַמאָוַא םאמַת ןוְנ

 תֿפג םַהאֹוָכ דַמַח לָד תֶסארְב ארת
 : םַש הָתכומֲא ארת תלאדע יאה ירואד ןוִג
 ה םראדימ האגְנ ארת ןַײארֿפ
 : אמנמ ָךְרַת היְלַכְלאָב ארַמ

 ב

 מ דזאפימ ךאפ אר דוכ האר ןאָוָג ךֶרמ זיִג הֶגב

 : ות ַםאלַכ קֿפאָומ שנְתשאד האגנְב
 ו םדיבלט אדת לד יִמאֹמַתְב
 : םוש הארָמג ות ְךַמאָוֲא זַא הכ ראדנמ

 אי םַתְׁשאד יִפָבַמ רוב לר רד ארת םםאלַכ
 : םִוְרו האנג ֹותְב אדאבמ הכ

 בי יתָסַה ךראבתמ ות דנואדכ יא

 : זומָאיִב ןמְב אר דֹוכ ץֶיארפ

 . םדֶרַכ איב דוכ יאה בלב
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 טיק רימאזמ באתכ | חנר

 : ארת ןאהד יאה ירואד "ימאמת

 םנאמראש ות תאדאהש קירַמ רד די

 : ירגְנאְוַת ַםֶסַק רה רד הכנאנְנ

 םנכימ רּכֿפַה ות יאיאצו רד וט

 : דוב םַהאוָכ ןארַנְנ ות יאה קירַטְב

 םרבימ תּל ות ץַײארֿפ וַא וט

 : ררכ םַהאּוָבנ שומארֿפ ארת םאלָב ספ

 ג

 םוש הָדְנז את אֹמַנְב ןאסחַא רוה הב = *

 : םיאמנ םֿפַח ארת םאלכו

 יאה זיִג ות תעירש וַא את אשגב ארַמ ןאמשְנ חי

 : םניִב בינע ,

 םַתְסַה בירג ןימז רד ןמ ש
 : ראדמ יּפָכַמ ןמ זַא אר דוכ ְָךָמאָוא

 דושימ ּהָתְסַבְש ןמ ןאנ כ

 : תסו רַה רד ות יאה ירואד קאיתְׁשֲא א

 ידומנ ךיבֹות אר ןועְלַמ ןארֵּכַכַתמ אנ

 : דנושימ הארמג ות רָמאָוַא וא הכ

 ןאררגב ןמ זַא אר יִיאוסרו גְנַנ בכ

 : םַא הָרְרַכ טפח ארת ְתאדאהָש הכ אריז
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 טנר םיק רימאזמ באתכ

 גב דְנְתְפִג ןככ ןמ רצב התָסַׁשְנ זינ ןארורפ
 : דנכימ רֹּכַֿפַת ות ץיארפ רד ות 'ִהְרְנַב ןכיל
 דכ ןמ גאהַתְבָא זינ ות תאדאהש

 : דנא הדוב ןַמ ןאגדְנהְד תרשמו

3 

 הכ תֶמַא הָדיפְסִנ ךאכֶב ןמ ןאָג

 : זאפ הָדְנז דֹוכ םאלכ קפאומ ארמ

 וכ ידומנ תַבאָנֲא ארַמו םדרכ רֶכָד אר דוכ יאה האר

 : זומָאיִב ןֵמְב אר שיוכ ץיארפ ספ

 זכ ןאמהַפָב ןמְב אר דוכ יאיאצו קירט

 : דומַנ םהאוכ רכֿפת ות בינע יאה ראכ רדו

 חכ דושימ התכאדג ןזח וַא ןמ ןאָג

 : ראב אפ רַב דֹוֿכ םאֹלכ קפאָומ ארמ

 טב ןכ רוד ןמ זַא אר גורד האר

 : אמרפ תָיאנע ןמב אר דֹוכ תעירָשו

 ל םֶדְרַכ ראיִתָכֲא אר יתסאר קירט

 : םַתָשאדג דוכ שיפ ארת יאה ירואדו

 אל םֵדיפְסַג ות תאדאהַשְב

 : זאפַמ לג אֹרַמ דנוארב יא
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 טיק  רימאזמ באתכ סר

 תפר םַהאֹוָכ ןאָוד ות ְךָמאָוַא קירט רד בל

 : ידאד תַעְסו ארמ לֶָד הכ יתקו

 ה

 זומָאיִב ןָמב אר דֹוכ ץיארפ קירט דנואדכ יא ל

 ; תשאד םַהאוָכ האגנ רַכָאָב את אר אהְנָא ספ

 תשאד םַהאֹוָכ האגנ ארת תעירָשו הָדְב םֶהַפ ארַמ רל

 : דומַנ םַהאוָב טֿפַח דֹוכ ל יִמאמַתב ארֶנָאו

 ןאררנ ךלאס רוכ ְךָמאָוא ליבס רד ארמ הל

 : םראד תַבַגִר ןָא רד הכ אריז

 ןאררנ ליאמ דֹוכ תאראהשב ארמ לַד ל

 : עמט יוסב יג

 ןאררגרב תלאטְב ןריד וַא אר םנאמָשֶנ ול

 : זאפ הָדְנז ארַמ דֹוכ קרט רד

 ןכ ראָותְסא שיוכ 'ִהָדְנַב רב אר דוב םאלכ חל

 ; תָסַא הרש הֶדְרַפְס ות ַתְרַתְב הכ

 ןכ רוד ןמ א םַפְרַתימ א וא הכ אֹרַמ גְננ טל

 : תסוכינ ות יאה ירואד הכ אריז

 םראר קאָיִתְשֶא ות יאיאצוב ןאה מ

 : זאפ הדְנז אֹרַמ רו תלארַע בַַחב
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\ 

 אמ רסרב ןמב ות יאה םחַר דנואדכ יִא

 : ות םאלכ בסַהְב ות תאַגנו
 כמ םַהָד באוָג אר דוכ ַהֶדננכ תמאלמ םנאָוַתַב את

 : םראד לּכוַת ות םאלכ רב אריז

 ומ ריגַמ לֹכְלאַב םנאהד וא אר יתָסאֹר סאלו

 : םֶראָודימא ות יאה יִרואדְב הכ אריז

 דמ תֶשאד םַהאוָּכ האגְנ "אמיאד ארת תְעירָשו

 : דאבָא-לארַבַא את
 המ תָּפַר םַהאוְכ האר ידאזָאְבו

 : םַא הדיבלמ ארת יאיאצו הכ אריז

 ומ םַהאֹוָכ ןככ ןאהאשךאפ ךוצהָב ות תאדאהַש רדו

 תֿפג

 : דש םַהאוָבִנ לגב
 ומ תֿפאי םַהאֹוַכ לרלַת ות יאָיאצו ואו

 : םַראדימ תֶסוד אר אהְנָא הכ

 המ םראדימ תֶסוד הכ ות ְךַמאָואַב אר דוכ יאה תֶסַדו

 תַשארָּפַא םהאוַכ רב

 : דומנ םַהאוָכ רּכַֿפַת ות ץַײארפ רדו
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 ו

 רוָא דאיִב שיופ 'ַהְדְנִב אב אר דֹוֿכ םאלכ | טמ

 : ידינאדרג ראודימא ןָא רַב ארַמ הכ

 תֶסַא ןמ ילַסַה םַתביצֹמ רד ןיא נ
 : תֶכאַס הדְנז ארַמ ות לוק אריז

 דֹנֵרְרַכ אֹזָהָתְסֲא ראיִסַב ארמ ןארַבַבִתִמ אנ

 : םדינאדְרננ ור ות תַעיִרש זַא ןכיל

 םדֶרוא דאיִב םידק זַא ארת יאה ירואד דנואדכ יִא בנ

 : םֶדאד יִלָפַת אר ןַתָשיוָּבו

 תַפַא התַפָרְג רד ארמ םשָכ ָתְּח גנ

 ; דנַא הדְרַכ ְךְרַת ארת תעירש הכ ינארירש בבְסב

 דידרנ ןמ יאה דורס ות ץיארפ דנ

 : ןמ תֶבְרג 'ַהְנאַ רב
 םדְרוא דאיִב בש רַד ארת םאנ דנוארכ יא הנ

 : םתשאד האגְנ ארת תָעירְשו

 דירג ןמ ַהֵרָהב ןיא ונ

 : םַתְׁשאד האגנ ארת יאיאצו הכ אריז

₪ 

 תַסֶא ןמ ביצנ דנואדכ זנ

 : תָשאד םַהאֹוָכ האגָנ ארת םאלכ הכ םתפנ
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 הנ סדיבלט רוב לד ימאמַתב ארת ידנמאצר

 : אֹמְרֿפ םֶחַר ןמ רב דוב סאלכ בַסַחְ
 טנ | םדְרַכ רכה דֹוכ יאה האר רַד

 : םֶתְכאַס ליאמ ות תאדאהַשַב אר דוכ יאה יאפו

 D םַדָרֵכֵנ נרו םדיבאתש

 : םראד האגָנ ארת ְָךָמאָוַא את

 אס דְרַכ הָמאֹחֲא ארַמ ןארירש יאה ןאמסיר

 : םֵדָרכַנ שומארפ ארת תעירש ןכיל
 בכ = םיוג דָמַה ארת את םַתְסאוָכ רב בש ָתְצָנ רד

 : ות תלאדע יאה ירואד יארב

 גס םֵתָסַה קיפר אר תַנאַגַדְנַסְרַה 'ַהְמַה ןמ
 : דנראדימ האגְנ ארת יאיאצו הכ אר ינאנָאו

 רס תֶסַא רפ ות ָתַמְחַר זַא ןימז דנוארכ יא

 : זומאיב ןמְב אר דוכ ץיארפ

 ט

 הס ידומנ ןאסָחֶא דוב 'ָהְדְנַב אב

 : שיופ םאלכ קפאומ דנוארכ יא
 וס זומאָיַב ןמב אר תֿפרעַמו וכינ "ידנמררכ

 : םֵדרוֲא ןאמיא ות רַמאְוַא הב הכ אריז

 ופ םֶדש הארמג ןמ םנבְב אר תביצמ הכנָא זַא לבק
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 : םַתְשאד האגְנ ארת םאלכ ןָאְלַא ןכיל
 ינכימ וכינו יתסה וכינ ות חס

 : זומאיִב ןמְב אר דֹוכ ץיארפ

 דְנַתְסַב גורד ןמ רב ןארַבַכַתמ טס

 : םתשאד האגנ ארת יאָיאצו לד יִמאמַתְב ןמ אָמַאו

 תֶסַא הָבְרֿפ ָהיִפ לֶתָמ ןאשיא לר ע
 : םַבאי ימ רַלַת ות תעירש רד ןמ אמא

 םדיד אר תביצמ הכ תסא וכינ ארמ אע

 : םומאיב ארת ץיארפ את

 תַסֶא רַתְהַּב ןמ יארְב ות ןאהד תעירש בע

 : הַרָקנ אלמ ןאראזַה וא

u 

 תַסַא הדירֿפָאו התכאס ארַמ ות יאה תֶסַד  ע

 : םומאיִב ארת ְךָמאַנֲא את ןאדְרנ םיהפ ארמ

 דנדרנ ןאמךאש דנְניב ארמ ןוָנ ות ןאגְדְנְסְרִת דע

 : םֶתְסַה ראָודיִמא ות םאלכב אריז

 % לדע ות יאה ירואד הכ םַא התסנאד דנוארכ יא הע

 : יהדאד תַביצמ ארמ קח רבו

 דׁשְב ןמ לסת אב ות ָתַמְחַר ספ יש
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 : שו ָהָרְנַב אב ות ָםאלַכ קפאָומ
 זע םוש הָדְנַז את דְַרַב ןמְב ות יאה תַמְחַר
 : תָסַא ןמ ךּדלַה ות תעיִרש הכ אריז
 הע דנוש לָגַכ ןארַבַכַהמ
 דנדינאסר תיִידָא ארמ גּורדְב אריז

 : םנכימ רכפת ות יאיאצו רד ןמ אמאו

 טע דְננכ עונר ןַמְּב ות ןאגדְנַסְרַת

 : דננארימ ארת תאדאהְׁש הכ ינאנָאו
 2 דוש למאכ ות ןַײארֿפ רד ןמ לד

 : םושנ לָנַכ את

 ב

 אפ | דושימ הדיהאכ ות תאְגָנ יארב ןַמ ןאנ
 : םֶתְסַה ראָודימא ות ָםאלכְב ןכיל
 בפ = תָמָא הָדירְרג ראת ות אל יאֹרְב ןמ ןאמשֶג
 : דאד יהאוֿכ יִלָפַת אֹרַמ יֵכ םיונימו
 - םֵא הָריִדְרנ דוד רד שמ לָמְמ הכ אריז
 : םַא הָרְרכְנ שומארפ ארת ץייארפ ןכיל
 דפ ות 'ָהְדְנַב יאה זור תַסַא דנְנ

 : דומנ יהאוָכ ירואד םנאגָדְננכ אֿפג רב יב

 הפ דֶנַרז אה הָרֿפה ןַמ יאֹרְב ןארָּבַכְתִמ
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 : דנַתְסינ ות תַעירַׁש קָפאְומ הכ אריז

 תַסַא ןימַא ות ָרַמא)ַא "מאמת ופ

 : אמְרפ דאדָמָא ארַמ ספ דנְרְרַכ אֿפַנ קח אנ ןמ רַב

 דנזאפ דובאנ ןימז וַא ארמ הכ דוב ךידזנ ופ

 : םִדְרַכנ ךרת ארת יאיאצו ןמ אמא

 ואס הדו ארמ דוכ ְתַמְחְר ָבֶסַחְב חפ

 : םראד האגנ ארת ןאהד תאדאהַש את

 ל

 דאבָא-לא-דַבַא את ות םאלַכ דננאדכ יא | טפ
 : תֶסַא ראריאפ אה ןאמְסָא רד

 תַסַא לסנ רָעַב "אַלְסִנ ות ָתַנאֹמַא צ

 : דנאמימ ראדיאפו יהָדירֿפָא אר ןימז

 דנַא הָדאתְסיא ֹוורָמֲא את ות יאה ירואד יארְב אצ

 : דנַתְסַה ות 'ִהָדְנַב הָמַה הכ אריז
 דובימנ ןמ דלת לת תעירש רנַא בצ

 : םרשימ ךאלַה דֹוכ תלרַמ רד הניֲאְרַה

 | דרַכ םהאוכנ שומארפ דַבָאָב את ארת יאיאצנ נצ

 : יהָתְכאַס הדנז ארַמ אהְנָאב אריז

 הָד תאְנִנ אֹרַמ םַתְסַה ות ןָאזַא ןמ רצ

 : םדיבְלט ארת יאיאצו הכ אריז
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 הצ ךאלַה ארמ את דִנְריִשָכ ראטַתְנַא ןמ יאֹרְב ןארירש

 דננכ

 ; םנכימ למַאת ות תאדאהש רַד ןכיל
 וצ םדיד ַײאֹהָתְנֲא ילאמכ רַה יארב
 : תֶסָא עיסו תָיאהְנ יב לת כח ןכיל

 מ

 זצ םראדימ תסוד רדק הָנ ארת תַעירש

 : תֶסַא ןמ רפה זור 'ימאמַה
 חצ התָכאס רַת םיכח םנאנמשד וַא ארמ ות רֶמאָוא

ac 
 דשאבימ ןמ ָךַזנ הָׁשיִמַה הב אריז :

 טצ םרש רַת םיהַפ דוכ ןאמָלַעמ ץימָנ זַא

 תַסַא ןמ רכֿפַת ות תאדאהש הכ אריז :

 ק םרש רַת רֶנַמְדִרַכ ךיאשמ וַא
 : םתשאד האגנ ארת יאיאצו הכ אריז

 אק םתשאד האָנְנ דב ָהאר רַה וַא אר דוכ יאה יאפ

 : םָנכ טפח ארת םאלכ הכְנָא את

 בק םרינאדרגנ רַב ור ות יאה ירואד זַא

 : ידאד םילֲעַת ארמ ות הכ אריז



 טיק רימאזמ באתכ חסר
 תסַא ןיריש הָג ןמ קאדמב ות ָםאלכ גק

 ; רַת ןיריש לָפַע זַא םנאהַרַבו

 םֶרְרַכ ליצְחַת אר תַנאטֿפ ֹות יאָיאצו זַא דק

 : םראדימ הורכמ אר גורד האר רַה ןירב אנב

: 

 נאג ןמ יאה יאפ יארְב ות םאלכ | הק
 : תֶסַא רונ ןמ יאה האר יארְבו

 רומנ םַהאוָב אפו ארְנֶאו םדרוב םסק דק

 : תשאד םַהאֹוַכ האננ ארת תלאדע יאה ירואד הכ

 םַא הרש לילד ראיִסָב זק
 : זאפ הדָנז ארַמ דוכ םאלכ קפאומ דנואדכ יִא

 אמר רוטְנמ ארמ ןאהד יֵעֹרַבַת יאָיאדַה דנואדכ יא חק

 : זומאָיְב ןמְּב אר דוכ יאה ירנאדו

 תָסַא ןמ ףכ רד הֵׁשיִמַה ןמ ןאָנ טק

 : םנכ ימנ שומארפ ארת תַעיִרָש ןכיל

 דָנַא התשארג םאד ןמ יאֹרְב ןארירש יק

 : םדשָנ הארמג ות יאיאצו זַא אמא

 םַא התָכאס דוכ תארימ דַבַאב את ארת ָתאדאהַש אק

 : תַסַא ןמ לד "ינאמדאש אֹהְנֲא הכ אריז
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 ביק ליאמ ות ץיארפ ןדרוא אָנְב יארְב אר דומ לֶד

 םֶתְכאס

 : תָיאהְנ אָתְַו דאבָא-לארַבַא את

D 
 גיק םַא התשאר הֹורַָמ אר ור ֹוד ןאמדרמ

 :םראד ימ תֶסוד ארה תעירש ןכיל
 דיק יתְסַה ות ןמ ָךפסֹו רתס

 : םַשָכיִמ ראַטַתְנָא ות סאב

 וטק ריוש רוד ןמ וַא ןאראכרב יא

 : תשאד םַהאוְכ האנְנ אר שיוָכ יאדכ ךַמאָוַאְו

 טק םוש הדנז את ןכ דיִיִאַת דוכ םאלכ ְבכַהְב ארמ
 : םדְרְְנ לָּגַכ רוב ךימא זַאו
 זיק םדרג דאַגְתְסַר את ןכ תָּיְוְקַת ארמ

 : םיאמנ רטנ "אמיאד ות ןַײארפ רַב

 תיק הש הארָמג ות ץיארפ זַא הכ אר ינאסכ המה

 1 יהְָרֹמְׁש ריקח דנא

 : תְסַא גורד ןאשיא ָךֶכַמ הכ אריז

 טיק = = ינכימ ךאלה דר לַתָמ אר ןימז ןארירש עימנ
 : םראדימ תֶסוד ארת תאראהש ןירַב אנַב

 כק תָסַא התָסאָכ רב ות ףֹוכ וַא ןמ ןרב ומ

 : םדיפרת ות יאה ירואד וא



 טיק רימאזמ באתכ ער

 ע

 םֵדְרוֲא אגב אר תלאדעו דאד  אכק

 :אמנַמ םיִלְסַת םנאגָדנכ םכטַב אמ

 ןש ןמאצ דוכ ַהָדנב תראעס יארְב בכק

 : דָננכֵנ םֶלֹמ ןמ רב ןארַּבכַתמ את
 תָסַא הרש ראת ות ָתאֵנֵנ יארְב םָנאַמָשְנ גכק

 ; ות תלאדע םאלכ יארבו

 אמנ למע תַתייְנאמְחַר קֿפאומ שיוכ ַהֵָנַב אב רכק
 : ומאיב ןמְב אר דוכ ןייארפו

 ןאדרנ םיהפ ארמ םֵתְסַה ות ָהֵדְנַב ןמ הכק

 : םשאב התְסנאד ארת תאדאהַש את

 דנכ למע דנואדכ הב תַסַא תֶקו ככ

 : רֵנַא הדומנ לַמאב ארת תעירש הכ אריז

 םראדימ תֶסוד ארת ְךָמאָוַא ןירב אנַב זכק

 :ץלאֿכ ר אלט זַא רַת דאי

 תסאֹר זיִנ רה רד ארת יאיאצו 'ַהָּמַה ןירב אֹנַב חכק

 : םנאדימ

 : םראדימ הורכַמ אר גורד ָהאר רַה
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 ּפ

 טבק תֶסַא ביִנַע ות תאדאהש

 + רראדימ האנְנ אר אהְנָא ןַמ ןאָנ בַבָס ןיוַא
 לק דָשְכַביִמ רונ ות םאלכ ףשכ

 : דנאדְרנימ םיהֿפ אר ןאלַר הָדאֹפו

 אלק םֶדַז ספנ הָרְרַכ זאב וכינ אר דֹוכ ןאהד

 : םדוב ות יאיאצו קאתשמ הכ אריז

 בלק אמרפ םֶרָכְו ןכ רמנ ןמ רב

 תסוד ארת ָםאנ הכ ינאנָאב ות תדאע בַסַח רב

 : דנראד ימ

 לק .זאפ ראדיאפ תדוכ םאלכ רַד ארמ יאה םדק
 : רַבאיִנ טלָסַת ןמ רב ידב גיה את

 דלק הָד יצאלכ ןאסְנָא םלט וַא ארַמ
 : םֶראד האגְנ ארת יאיאצַו את

 הלק זאפ ןשןר רוכ 'ִָהָדְַב רב אר דוכ יור

 : ומאיִב ןמְב אר דּוכ ץַײארֿפו

 ולק תָסיראָג םנאמשְנ וא בָא יאה רֶהַנ

 : דנראד ימנ האנְנ ארת תעש הכ אריז

 צ

 ולק יתָסַה לָדאע ות דננאדפ יִא

 : תֶקַא תסאר ןת יאה ירואדו



 טיק רימאזמ באתכ בער
 ידומְרַפ רֶמָא יתָסארְב אר דוכ תאדאהַש חלק

 : תִיאֹהָנ יִלֶא תַנאַמַאְבו

 תֶסֲא הדָרַכ ךאלה ארמ ןמ תרי טל
 הָדְרַכ שֹומארֿפ ארת םאלַכ ןמ ןאנמׁשר הכ אריז

 : דנא
 תַכַא יֿפצֹמ תָיאהְניִב ות םאלכ מק

 : דראדימ תֶסֹוד אֹרָנֲא ות ַהָדָנַבֹ

 שומארפ ארת יאיאצו אֹמַא םַתְסַה ריקחו ךְנוכ ןמ אמק
 : םדָרכנ

 דאבַא-לא-דַכַא את תֶסֶא לֶדַע ות ָתְלאדַע במק
 : תַסַא תֶסאר ות תעירשו

 תֶסַא התָּפְרִג רד ארַמ קיצו יגְנַת גמק

 : תֶסֲא ןמ 4דַלַה ֹות ךמאָוְא אמא
 דאבָא"לאדדַבַא את תֶסֲא לךאע ות תאדאהַש רמק

 : םוש הָדַנַז את ןאדְרג םיהפ ארמ

 ק
 ארַמ דנואדכ יא םַא הדְנאו לָד יִמאֹמַהב המק

 הָד באג

 :םראד האגְנ ארת ןייארפ את

 הָד תאגנ אֹרַמ ספ םַא הדְנאֹוָכ ארת ומק
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 נער םיק רימאזמ באתכ

 : תשאד םַהאֹוָכ האגְנ ארת ָתאדאהָׁשֹו

 זמק םדרכ הָּתאּגְתְסַא הָתְסְג תקְבַס רגֿפ עולט רב

 : םֶדיִשְכ ראֹטָהְנֲא ארת םאלכו

 חמק תֶסָג תֶקְּבַפ בש יאה סאפ רַב םֶנאמְשְנ

 : םיאמנב רּכֿפַה ות םאלכ רַד את

 טמק נָשַב ארמ זאָנָא דֹוכ ַתַמְחַר בסחב
 הָדְנו ארמ דוכ יאה ירואד קפאָומ דנואדכ יִא

 : זאס

 נק דְניֵאיִמ .ךידזנ דְנֹורמ תתאבכ 'יפ רַד הכ ינאנָא

 : דנשאבימ רוד ות תעירש וַאו

 אנק יתָסַה ךידָונ ות דנוארב יִא

 : תא תסאר ות ךַמאַוֲא עימגו

 בנק םַא התְסנאר שיִּפ ןאמז זַא ארת תאראהש

 : דאבָאלא-רַבַא את יהָדְרַכ ןאינב אר אהְנָא הכ

 ך

 גק = = הד יצאלפ ארַמו ןכ רֿמנ ןמ תלרמ רב
 : םַא הֶדְרַכנ שומארֿפ ארת תעירש הכ אריז

 דק הד תאגנ ארמ הדומְרַּפ יפר דאד ןמ יאָועַד רד

 : זאפ הָדְנַז ארַמ שיוכ םאלכ בַסחְבו

 הנק תֶסַא רוד ןארירש זַא תאַנַנ
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 טיק רימאזמ באתכ דער

 : דָנָבְלַט ימנ ארת ןַײארֿפ הכ אריז
 תֶסַא ראיִסָב ות יאה תַמְחַר דנואדכ יא ונק

 : ואס הדנז ארַמ דֹוכ יאה ירואד בַסֲחֹב

 דנראיסב ןמ ןאמצַכו ןאגְרְננכ אֿפָנ זנק

 : םדינאדרננ רַב ור ות תאדאהש זא אמא

 םַתשאד הורְכַמו םדיד אר ןאראכ תנאיכ חנק

 : דנראד ימָנ האגָנ ארת םאלַכ אריז

 םראדימ תֶסוד ארת יאיאצו הכ ןיִבְב טנק

 : ואפ הדנז ארַמ דֹוכ תַמְחַר ָבַסַחַב דנוארכ יא

 תַפַא יתר ות םאלכ 'ִהְלְמִג סק
 דראבַא-לאדדַבַא את ות תלאדע "רואד "מאמו

 : תָסַא

 ש

 דָנְרְרַכ אֿפַנ ןמ רַב תהניב ןארורכ אס

 : תֶסַא ןאסְרַת ֹות םאלכ א ןמ לַד אמא
 םַתְפַה ןאמְךאש ות ָםאלכ רד ןמ גסק

 : רשאב הדומנ אדיַפ רֿפאָו מינג הכ יסכ לתְמ
 םראד תרפנו תהארכ גורד זַא גסק

 : םראדימ תֶסוד ארת תעירש אמא

 םנאוָכימ חיבְפַת הָבַתְרַמ תֿפַה ארת זור רַה דסק

 : ות ָתלארע יאה ירואר יארְב
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 הער טיק רימאזמ באתכ
 הספק דנראד ימ תֶסוד ארת תעירש הכ אר ינאנָא

 תֶסֵא םימַע יתַמאלפ
 : רש דַהאוָכנ ןאשיא ׁשונל תַעאב יג ןיהו

 וסק םַתְסַה ראָודימא ות תאָנַנ יארְב דנואדכ יא

 : םֵרְוָאיִמ אגב ארת ָךָמאָוַאְ
 זסק תֶסַא התשאד האגנ ארת תאדאהַש ןמ ןאָג

 : םראדימ תסוד תִיאהָניִב אר אהְנָא

 חסק םַא התָשאר האגְנ ארת ָתאדאהַשו אָיאצו

 ות מנ ךמ רד ןמ יאה קירט םאמַת הכ אריז

 : תָסַא

 ת

 טסק דַסְרְב ות ךּוצחב ןמ ךאירפ רֶננארכ יא

 : ןאדרנ םיהֿפ ארמ דוכ םאלכ ּבֶסַחְב
 עק דַכַרב ות ְךּוצחְב ןמ תאנאנמ

 ; הד יצאלכ ארמ דֹוכ םאלכ בפחב
 אעק דנכ יראָג ארת ךַמַה ןמ יאה ב-

 : יהֵתְכומֲא ןמְב אר דֹוכ ץיארפ אריז

 בעק דיארסְב ארת םאלכ ןמ ןאבז

 : תָסַא לרע ות ְךֶמאָוא םאמַת הכ אריז

 :עק דושב ןמ תַנאעֶא יארְב ות תֶסד
 : םַא הדימְרַב ארת יאיאצו הכ אריז
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 כק , טיק רימאזמ באתכ וער

 םַא הדוב קאתְׁשמ ות ָתאָגנ יארְב דנואדכ יִא דעק

 : תֶסֲא ןמ ךּלַת ות תעירשו
 דָנאוְבַב חיִבְסַת ארת את דוש הדנז ןמ ןאָג העק

 : רשאב ןמ ןואעמ ות יאה ירואדו

 םַתְׁשַנ הָראֹוַא הרש םג ָךְנֿפְמּוג לִּתִמ ועק

 אמנ בלט אר דוכ ַהֵדְנַב

 : םדרכנ שומארפ ארת ָךָמאָוַא הכ אריז

 כק רומומ

 . תאנרד ךורס

 םדְרַכ דאיִרַפ דוכ גְנִת רד דנואדכ ךנ א

 ; דֹומְרַפ תַבאַגַא ארמו

 הָד יצאלכ ארמ ןאג דנואדכ יִא ב

 : רג הליח ןאבז זַאו גורד בל זַא
 הַדוָּפַא ות רַב זיִג ה רוש הָדאד ֹוּתְב זיִנ הג ג

 דררנ

 : רג הליח ןאבז יא

 ןאראבג ןית יאה רית ד

 : קאט יאה רַגָכַא אב

 םַא הָריזג אְנֲאַמ ָּךׁשִמ רד הכ ןמ רַב יאו ה

 : םַא הרש ןכאס רֶרָק יאה הָמָיַכ רדו
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 זער אכק , כק רימאומ באתכ

 ו ןמ ןאנ תנוכס רש לוט הָנ
 : דָראדימ ןמשד אר יתמאלס הכ יב אב

 םַתְסַה יתַמאלַס לֶהֶא וַא ןמ
 םיגגימ ן5ס ןוָג ןכיל
 ; דנשאבימ ְנְג ַהֶדאֹמֲא ןאשיא

 אכק רומזמ

 תאָגנְרִד ָךּורס

 א םֶזארֶפֶאיִמ רַב אה הוכ וסב אר דוכ ןאמשְנ

 : דָיִאיִמ ןמ תנאָעָא אֵננֲא זַא הכ

 : תֶכַא דנואדכ נאג זַא ןַמ תנאעא
 : דירֿפֲא אר ןימזו ןאֹמְסַא הכ

 דרֹוכ שול ות יאפ הכ תשאלג דַהאוַכנ וא

 : דיבאוָכ דַהאֹוֿכַנ תַסַא ות טפאח הכ וא

 ד תֶסַא לֶאְרְשי טפאח הכ וא ךניא

 : דור ימנ באוָכְבו דַבאוָכ ימנ

 ה | רשאבימ ות טפאח דנואדב

 : תֶסַא ות 'ַהָיאס תַתְסאֹר ַתְסַרְב דנואדכ

 ו דינאפר דַהאֹוָכנ תיָדַא ּותָּב ור רַד באתַפָא

 : בש רד באתָהאמ הנו

 דראדימ האגנ ידַב רַה זַא ארת דנואדכ



 בכק , אבק רימאזמ באתכ חער
 : רֶרֵכ רַהאוָכ טֿפֲח ארת ןאָג וא

 תֶשאד דַהאּוָכ האנָנ אר תלו גורכ דנואדכ ח
 ; דאבָאלא-דבַא אתו ןָאְלַא זַא

 ככק רומזמ
 זַא תאנרד דורס

 דְוָד

 דנתפגימ ןמב ןוָג םדשימ ןאמדאש | א

 : סיִוְרַב דנואדכ 'ָהנאכְב

 דאתסיא דַהאֹוָכ אמ יאה יאפ ב

 : םלָשּורי יִא ֹות אה הזאורד ןורדנַאב
 יהרש אנב הכ םלשורי יא ג

 : רשאב התמויפ םַה אב 'אמאמת הכ ירהָש למ
 דנורימ אלאב טאֹבָסַא אָנְנאַדְב הכ ד

 לֶאָרְׂשִ יארב רשאב תדאהש את הי ָמאבָסַא יֹנֲעי

 : דָננאוָכְב חיִבְסַת אר הֹוהְי םאנ אתו

 הדש אפ רַב ירואד יאה יסְרכ אָגְנֶא רד הכ אריז ה

 תַסא

 : יָד ןאדנאכ יאה יסרכ ינָע

 דינפ תֶלָאְסמ םֶלָּור יתמאלס יארב ו

 לאח התְסְגכ דנראדימ תֶסוד ארת הכ ינאנָא

 : דש דנַהאוכ
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 טער גכק : בכק רימאזמ באתכ

 : רשאב ות יאה ּוראב רֶד יתַמאלס

 + ות יאה רֶצַק רד תַיְהאֿפר

 2 ׁשיוב ןאראָיו ןארַדארְב רטאכְב

 : דאב ות רב יתַמאַלָפ הכ םיוגימ

 ט אמ יאדכ הֹוהְי 'הנאכ טאכב

 ; ריבלט םַהאוָכ ארת ָתְדאעַס

 גכק רומזמ
 תאָנרַד ךורס

 א םֶזארֶפָאיִמ רב אר דוכ ןאמַשנ ֹות וסב

 : יהָדומרְפ סּולָג אה ןאמְסֶא רב הכ יִא
 ב דוכ ןאָיאקָא וסב ןאמאלג ןאמָשְנ ָתַמ ךניא

 שיוכ ןותאכ וסב יזינָכ ןאמָשָנ לֶּתְמו
 תֶסאֹמ יאדכ הָוהְי יוסְּב אמ ןאמָשֶג ןאנָגמַה

 : דָיאמְרֶפַב םֶרָכ אמ רַב את

 ג םֶרב אמ רַב אמרפ םרַכ אמ רַב דנואדב יא

 אמרפ

 : םיא הרש רפ תַנאהַא זַא ראיִמָב הָנ אריז

 ד תַסֶא הָרֹׁש רפ אמ ןאג ראיִסְב הָג

 : ןאֹרַּבַכַהמ תנאהָאו ןאָהיִרַתְממ יאזֶהַתְסָא זַא
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 רכק רימאזמ באתכ פר

 דכק רומזמ
 זַא תאָנְרִד ךורס

 דַוְד

 דוב ימנ אמ אב דנואדכ רנא א

 : וגב ןָאְלַא לֶאְרְי
 דוב ימנ אמ אב דנואדכ רַנַא ב

 : דנדומנ תמואקמ אמ אב ןאימדַא הכ יתקו

 דנדרבימ ורפ הָדְנַז אראמ הנָיאְרַה האגְנָא ג

 : דוב הָתְכורְּפִא אמ רב ןאשיא םשַכ ןוג

 דרכימ קרנ אראמ אה בָא האנְנֲא ד

 : תֶשדגימ אמ ןאג רַב אה רֶהנ

 רוז רפ יאה בָא האגנַא ה

 : תָשָדגיִמ אמ ןאנ וא

 דנואדכ דאב ךראבתמ ו

 : תכאסנ ןאשיא יאה ןאדנד יארב ראכש אראמ הכ

 רש ץאלב ןאדאַײַצ םאד זַא רֹמ לתָמ אמ ןאָג ו
 ; םיתפאי יצאלַכ אמו רש הָתְפַסג םאד

 תסא הָּוהְי םאנב אמ תֵנאעֶא ח

 : דירפָא אר ןימזו ןאֹמְסַא הכ
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 אפר הכק רימאזמ באתכ

 הכק רומזמ
 תאָגרַד ךנרס

 א דנראד לּכְוָת דנואדכ רַב הכ ינאנָא

 = = ךנַא ןאצ ַהוכ לּתְמ
 -לא-דַבַא את תֶסַא ראריאפו דרוכ ימנ שָבְנְג הכ

 | ; דאבָא
 5 תָסַא םִיִלָשּורְי ָךְרנאדְרג אה הוכ

 דוכ םוק ררגאררַנ דנואדכו

 : תֶסַא ראבָא-לא-דַבַא אתו ןָאְלַא זַא

 ג רארק ןאלָדאע ביצנ רב ןארירש יאצַע הכ אריז

 תַפְרִג דַהאוָכנ

 : דְנֵנכ זארד האנֹנְב אר רוכ ָתְסַד ןאלראע אדאבמ

 : = אמדֿפ ןאפהַא ןאחְלאצַב רנוארכ יא

 : דנשאבימ לד תֶסאֹר הב ינאנָאְבו

 ה רנשאבימ ליאמ רוכ גכ יאה הארב הכ ינאנָא אמא

 דַהאוָכ יִרָבְהִר ןאראכדַב אב אר ןאשיא דנואדב

 דומנ

 : דאב לֵאָרְׂשִי רַב יתמאלס



 ובק רימאזמ באתכ בפר

 וכק רומזמ
 תאגרד דורס

 דרַוא זאב אר ןֹויִצ יאריסַא דנוארכ ןונ | א

 : םירש ןאגדְנניב באו למ
 רש רפ הָדְנַכ וַא אמ ןאהד האגְנָא ב

 טנרת וא אמ ןאבזו
 דנתפג אה תַמא ןאיִמ רד האנְנַא

 הָרְרְכ םיטָע יאה ראב ןאשיא אב דנואדכ הכ

 : תֶסַא

 תֶסַא הדְרַכ םיטע יאה ראכ אמ יארב דנואדכ ג

 | | : םיתְסַה ןאמראש אחָנֲא וא הכ

 רואזאב אראמ ןאריסַא דנואדכ יא ד

 : בונג רד אה רָהנ לֵתָמ

 דנראכימ אה ךֶׁשֲא אב הכ ינאנָא ה

 = = + דומָנ דנַהאכ ןרֶר םִגְרִת אב

 תַעארז יארְב םכתו דורימ ןוריב הָיִרְג אב הכְנָא ו

 ררָבימ

 יאה הָפאבו תַשַנְרַב דַהאֹוָכ םנְרְת אב הֵניֲאְרַה

 : ררוָא רַהאוָכ אר שיוכ
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 גפר זכק רימאזמ באתכ

 זככ רומזמ
 זַא תאָגְרִד ךנרס

 המלש

 א דנכנ אנב אר הנאכ דנואדכ רַנַא

 דנָשָביִמ הדיאפ יב תַמִחז שנאיאנב

 דנכנ ינאבסאפ אר רהש דנוארכ רגַא

 : דֶננכ ימ ינאבסאפ הָדָיאּפ יב ןאנאבסאפ

 ב דיזיכימ רַב דוז ָחְבצ אמש הכ תֶסַא הָדיאֿפ יב

 ריבאוכימ ריד בֵׁשֹו

 דירוכימ אר תֶקָשַמ ןאנו

 : רָשְכַב ימ באוָכ אר שיוכ ןאבובְמ ןאנגמַה

 ג  דנשאבימ דנוארכ ָבְנאָג זא תארימ ןארספ ךניא

 : תֶסוא זַא יתְרְגא םֶחַר 'ָהְרַמַתו

 ד רָוָא רוז דרמ תסד רד אה רית לחָמ

 ; ינאוְנ ןארַסָּפ דנַתְסַה ןאנֶנמַה

 ה ןאשיא וַא אר דֹוכ ַשָכְרִת הכ יסָכ לאחב אשוכ

 תֶסַא הָדְרַכ רפ

 הזאורד רד .ןאנמשד אב הכְלַב רש דנַהאוַכנ לב

 : דנאֹר דֶנַהאוָכ ןכס



 טכק , חכק רימאזמ באתכ דפר

 חכק רומזמ
 תאנרד דורס

 דַפְרַתמ דנואדכ וא הכרה לאחב אש | א

 : דשאבימ ךלאס וא אה קירט רנו
 דְרֹוכ יהאוֿכ אר דוכ יאה תֶסַד למע ב

 : דוב דַהאֹוָכ ות אב תדאעסו ות לאחב אשוב

 ות הנאֹכ ףארטַאב רוָא ראב ומ לָתָמ ות חג

 דוב דַהאֹוָכ :

 : ות 'הְרפס ָךְרנאדְרג ןותיז יאה לאהנ לתָמ תנארספ
 דוב רַהאוָכ ךראבמ ןינְנמה ךניא ד

 : רַסְרַתִיִמ דנוארכ וַא הכ יסכ

 דאר דַהאוָכ תַכַרב ןֹויִצ זא ארת דנואדכ ה

 . יהאוכ אר םלָשּורָי תדאעס תַרָמַע םאיַא םאמַת רד
 : דיד

 ריד יהאוָֿכ אר דֹוכ ןארַסְּפ ןארֶספ ו
 : דאב לֵאָרְׂשִי רב יתמאלס

 טכק רומזמ
 תאנרד ךורס

 דנדינאסַר תיידא אֹרַמ םַתייְלֿפט זַא ראיִסָב הֶנ א

 : דניגְב אלא לארי
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 לק , טכק רימאזמ באתכ
 דנדינאסר תיְדַא ארמ םַתָיילופמ וא ראיִסַב הָנ
 : דָנֶרַמָאיִנ בלאג ןמ רב ןכיל

 דנדרכ ראָיש ןמ תשפ רב ןאגדננכ ראש
 : דנדומנ וארד אר דֹוכ יאה ראשו

 תָקַא לָדאע רנוארכ אמא

 : תֶכיסג אר ןארירש יאה דָנַבו

 דְנׁש הָדינאדְרנ רבו לב
 : דנראד תַרֿפנ ןֹויִצ וַא הכ יִנאסכ 'ָהָמַה

 דנׁשאב אהָמאֹב ַתׁשֹפ רב האנג לֶּתְמ

 : דַכְׁשכיִמ דֵננִנב אֹרָנֲא הכְנֲא זַא שיפ הכ

 דנכ ימנ רפ ןַא וַא אר דוכ ַתְסַד הָדנֹורְד הכ

 : אר דֹוכ שוגָא דִנב הָתְסַד הנו

 הפר

 ג

 ז

 ח אמש רַב דנואדכ תְכְרַב דנג ימנ ןארדג הארו

 דאב
 : םינאוכימ ךראבמ דנואדכ ָםאֹנְב אר אמש

 לק רומזמ
 תאגכד ךגרס

 א רב דאיִרֿפ ות ךמ אה קטע זַא דנואדכ יא

 : םדְרְא
 נְׁשְב ארמ ןאָוָא דנואדב יִא



 אלק , לק  רימאזמ באתכ ופר
 : דוש תפתלמ ןמ עֹרַצַת זאוָאב ות יאה שונו

 ידָוא רַטִנָב אר ןאהאנג רַנַא ּהָי יִא ג

 ; דַתְסיאָב ות ךוצחָב הכ דננאדכ יִא תֶסיכ

 תֶמֵא ות ךֶונ תרֿפנמ ןכיל ד
 : דנַכְרַתְב ות וַא את

 תֶסֵא רֵמֵתְנֹמ ןמ ןאָג םתֶסַה דנואדכ ְךָמַתְנמ ה
 = + םראָודימא וא אלַכָו

 תַסַא דנואדכ ָךָמַתְנמ ןמ ןאַג ו

 חַבצ ןארַטַתְנמ זַא הדאיז

 : חבצ ןארֿמַתנמ א הדאיִז .ילב

 דנשאב ראוךימא דנואדכ יאר לֵאָרׂשִי ז
 תַסַא דנוארכ ָךזנ תַמֲחַר הכ אריז

 : ןאנארֿפ ָתאָנַנ תֶסֹוא זנו

 דאד דַהאֹוַכ הָיְדֹפ אר לֵאָרְׂשִי ואו ה

 : "ו ןאהאנג עימג זַא

 אלק רומזמ
 זא תאָנַרַד ךורס

 דְוָד

 תָסינ רָּבַבְתִמ ןמ לד דנואדכ יִא = א
 התְׁשארֿפַא רַב םנאמֶשְג הנו
 םַתְפאסַנ לונשמ גרוב יאה ראכְב אר ןֵתְׁשיוו
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 זפר בלק , אלק רימאומ באתכ
 : תֶסַא ריִעַב ןמ לקע וא הכ ייאה ראכְב הנו
 ב םַתָכאֹכ תכאסו םארָא אר דוכ ןאָנ הכל
 דֹוכ רדאמ ךזנ הרש הַתׁשאדְואב ריש א 'ִהְנב לת
 הַתְׁשאְדְואב ריש וא ַהְנב למ דוב ןמ רד םנאנ

 : הרש
 : דנשאב ראָודימא דנוארכ רב לֶאְרַשי
 : : ראבָא"לא-דַבַא אתו ןָאְלַא זַא

 בלק רומזמ
 תאָנְרד ךּורס

 א רוא דאיִב דו יארְב דנואדכ יִא

 : ארוא יאה תַלְרַמ 'ָהָמַה
 ב דרֹוכ םסק דנואדכ יארְב הנוגג

 : דומנ רְרנ בוקעו קלטמ רדאק יארבו

 ג דש םַהאוָכִנ לבאד זֵנְרַה דֹוכ 'ַהְנאּכ 'ָהָמִיְב הכ
 : דַמָא םַהאוָכנ רַב דֹוכ ָבאוָכ ָתְכַת ְךַתְסַב רבו

 - דאד םַהאוָכַנ דוכ ןאמְׁשְגְב באוָכ

 : שיוכ ןאנומְב יבניפ הנו

 ה םנכ אריִּפ רנואדכ .יארב ינאכמ את

 : בוקעי קלטמ רדאק יאֹרְב ינַכְסַמו
 ו םידינש הָתָרְּפֲא רַד ארְנָא ָךָכָד ךניא
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 בלק רימאזמ באתכ חפר
 : םיתפאי לנג יארָחַצ רד ארֶנָאו
 םיוש לבאד וא יאה ןַבְסַמְב ו

 : םייאמנ שָתְסרַּפ יו האגמדק רֶזנו
 אָיְבו זיכרַב דוכ האג םארָאב דננאדכ יִא ח

 | : ות תווק תּובאתו ות

 דש םַּבלמ תַלאַדַעַּב ֹות ןאנהאכ ט

 : דניאֹמנ םנְרַת תנאסדקמו

 דור דֹוכ 'ִהְדְנַב ְךֶמאכְב י
 : ןאדרגמ רַב אר דוכ ַחיִשָמ יור

 ררוכ םסק יתָסארְב דוד יאֹרְב דנואדכ אי

 תַשג דַהאוָבנ רב ןָא זַאנ

 םַהאַֹכ ֹות ַתָּכַת רב ות בלֹצ ַהֶרמַת וַא הכ

 : תֶשאדג

 דנראד האגָנ ארַמ ָךָהַע ות ןארספ רַנֲַא בי

 םזומָאימ ןאשידב הכ אר םַתאדאהְׁשֹו

 דנהאוָכ דֵבֲאְב את ות יסרכ רב זינ ןאשיא [ארַספ

 5 : תש
 תַסַא הדיזנְרַב אר ןֹוִצ דנואדכ הכ אריז ג

 : הָדומְרפ בוגרמ שיוכ ןַכְסַמ יארְב אֹרָנָאֹו

 דאבָא"לאידַבַא את ןמ ָהאגָמארָא תֶסֲא ןיא די
 : םראד תַבֹנְר ןיא רד אריז דוב םַהאוָכ ןְכאפ אְנניא
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 טפר גלק , בלק רימאזמ באתכ
 וט ראד םַהאוָכ תַכַרַב הָניֲאְרַה אֹרְנֲא ַהָקרֲא

 : תכאפ םַהאֹוָכ ריס ןאנְב אר שנאריקפו

 זמ תֿכאפ םַהאוָב סָּבְלַמ תאָנִנָב אר ׁשנאנַהאַבו
 : דומנ דנַהאוָכ םֹנַרַה הנִיִאְרַה שנאסּרקמו

 זי דינאַײר םַהאוָכ אר דִוְר ךאש אָנְנֲא רד

 : תֶכאס םַהאֹוָכ הָדאֹמֲא דוכ חישָמ יארְב יגארנו

 הה תפאס םַהאוָכ סָּבְלמ תַלאָנַבַב ארוא ןאנַמְׁשד

 ; דֶרוא דהאוכ הפוכש יִו רַב וא נאתו

 גלק רומזמ
 וַא תאָגְרִד ךורס

 דור

 א תָסַא דֶנְַפְלִר הָגו שוב הָג ךניא
 : דָנוש ןכאס םה אב ילד יב ןארדארְב הכ
 תֶסֲא רַפ רַב וכינ ןגור לתָמ

 ןרהַא שירָב ינֲעַי דיַאימ דורפ שירב הב

 : ִיָאימ דורפ שיארר ןמאדְב הכ

 י תֶסֲא ןֹומְרָה םנָׁש לֶתְמו
 דיאימ דּורפ ןויצ יאה הוכ רַב הכ

 הָדֹומְרַפ אר רוכ תְכְרַּב דננאדכ אָנְנֲא רד הכ אריז

 תַסַא

 : ראבָאלאדַבַא את אר תאָיַח ינעי

 ןנ
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 הלק , דלק רימאזמ באתכ צר

 דלק רומזמ
 תאגרד ךורס

 דינאוכ ךראבַהמ אר דנואדכ ןאה | א

 דנוארכ ןאגְדְנַב עימג יִא

 : ריתָסיא ימ דנואדכ 'הנאכ רד האגְנאבש הכ

 דיזארֿפַא רַב םֶדֹקְב אר דֹוכ יאה תֶמַד ב

 : דינאוכ ךראבתמ אר רנואדכו

 רירֿפָא אר ןימ ןאמְסֶא הכ דננאדכ ג

 : דאד דַהאוָכ תַכְרַב ןויצ וא ארת

 הלק רומזמ
 דיִנאוָבְב חיִבְסַת אר דנואדכ ָםאנ הָיּולְלִה | א

 ; דינאוָבב חיִבְסַת דנואדכ ןאגדנב יִא
 דיתסיא ימ דנואדכ 'ָחְנאַב רד הכ אמש יִא ב

 : אמ יאדכ ַהְנאּכ אה ןחַצ רד |
 תַסֶא וכינ דנואדכ אריז ּהָידּולְלַה ג

 : תֶסַא דִנסֹפְלַד הכ אריז דייאַסְב ארוא םאנ
 דיזגרַב דוכ יארב אר בוקעי דננאדכ הכ אריז ד

 : שוב ץאכ ךְלִמ ְתַהְנְב אר לֵאָרְׂשִו
 תַסֲא גלוב דננאדכ הכ םנאדימ אריז ה

 : ןאיארכ עימָג וא תֶסַא רַת רַב אמ ךנואדכו
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 הלק רימאזמ באתכ

 דֶרַכ ארַנָא תַסאוכ דנואדכ הָננֲארַה

 : אה הגל יַהֵּמַה רַדו אירד יודו ןימז רדו ןאמְסָא רד
 אראה קַרַבו דַרֹוָאימ רב ןימז יאצקַא זא אראה רֶבַא

 דזאסימ ןאראב יארב

 : רֵרוָאימ ןוריב שיוָּכ יאה ןזְכַמ זַא אראה דאבו

 תשכ אר רַצָמ ןאגדאז תֶסכנ הכ

 : םיאהַב וא םהו ןאסנא זַא םה

 ראתְסרַּפ רצַמ יִא ות טסו רד אר תאזְגְעמו תאיִא

 : "ו ןאגדְנַב ַעימָג רבו ןֹועֶרַפ רב
 רז אר ראיִסַּב יאה תַמא הכ

 : תשכ אר םיטע ןאהאשדאפו

 ןאירּומָא האשרךאפ ןוחיִס

 ןשְב האשראפ ועו

 : אר ןעֶנְכ ךלאממ עימנו
 ראד תארימְב אר ןאשיא ןימ

 : לֵאָרְׂשִי דֹוכ םוק תארימב יע
 eA את תֶסֶא ות םאנ דנוארכ יא

 : תאקַבַט עיִמְג את תֶקַא ות יךאגדאי דנואדכ "אְו

 דומנ דַהאוָב ירואד אר דוכ ָםֹוק דננאדכ אריז

 : דומרפ דַהאוָכ תקפש ׁשוַכ ןאגדנב רבו

 דנשאבימ הרקנו אלט אה תַּמא יאה תב
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 ולק , הלק רימאומ באתכ בצר

 : ןאסְנָא !אה תֶסַד למע
 דניוג ימנ ןכפו דנראד אה ןהר וט

 : דנניב ימנו דנראד ןאמָשְנ

 דָנָוְנש ימנו דנראד אה ש\ג זי

 ; תֶסיִנ סֿפנ גיה ןאשיא ןאהד רד הכְלַ

 דנשאבימ אהַנָא לָּתְמ אהְנָא ןאגרנואס הי
 : דראד לכת אהְנָא רַב הכרהו

 רינאוכ ךראבתמ אר דנואדכ לארי ןאדנאכ יִא ט
 : דינאוֿכ ךראבַתמ אר דנואדכ ןרַהֲא ןאדנאכ יא

 דינאוכ ךראבתמ אר דנואדכ יול ןאדנאכ יא כ

 : דינאוכ ךראבתמ אר דנוארכ דנואדכ ןאגְדנְרַת יא

 דאב ךראבתמ ןויצ זא דנואדכ אב

 תֶסַא ןכאפ םֶלָשּורְי רד הכ
 ; ּהָיּולְלַה

 ולק רומזמ
 תֶסַא וכינ הכ אריז דוג דַמַח אר רנארכ | א

 : תֶסַא דאבָא-לארַבַא את וא ָתַמְחרו

 דייוג דַמַה אר ןאיארכ יאדכ ב

 ; תֶסֲא דאבָא-לא-דבַא את וא תַמְחַר הכ אריז

 דייוג דַמַה אר באברַא-לאדבר ;

 : תַפַא דאבָא-לא-רַבַא את וא תַמֲחַר הכ אריז
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 גצר ולק רימאזמ באתכ

 ד דנכימ םיטע בינע יאה ראכ אהנת הכ ארוא

 : תֶסַא ראבָא-לאדַבַא את וא ַתַמֲחַר הכ אריו

 ה דירֿפָא תַמְכָחָּב אראה ןאמְסֶא הכ ארוא

 : תַסַא דאבָא"לא"דבָא את וא תַמְחַר הכ אריז

 דיִנארַתְסג אה בָא רַב אר ןימז הכ ארוא

 : תָסַא דאבָאדלא-דַבַא את וא ַתַמֲחְר הכ אריז

 דירֿפַא גרזב יאה רַײנ הכ ארוא

 : תָסַא דאבָאדלאדדַבַא את וא ַתַמְחַב הכ אריז

 : זור תְנַטְלַס יארְב אר באתֿפָא

 : תֶסֶא דאבָא-לא-דַבַא את וא ַתמֲחַר הכ אריז

 ט בֵׁש תנטלס יארב אר ןאגְראתַפו האמ

 : תָפַא דאבָא-לא-דַבַא את וא ָתַמֲחַר הכ אריז

 ו רז שנאגראז תֶסַכנ רַד אר רֵצַמ הכ

 : תֶסַא דאבָאדלאידַבַא את וא תַמֲחַר הכ אריז
 אי דְרוֲא ןוריב ןאשיא ןאימ וא אר לֶאְרָשיו

 : תֶמַא דאבָאלאדדבָא את וא ַתַמֲחַר הכ אריז

 בי זארד יוזאבו יוק ַתָסַד אב

 : תַסַא דאבָא-לא-רַבַא את וא ָתַמְחַר הכ אריז
 > דְרכ םיפקת הָרָהב ּודָב אר םולק ךֶחַכ הכ ארוא
 ;תַסַא ראבָא-לא-דַבַא את וא ָּתַמְחִר הכ אריז

 די רינארדג ןָא ןאָיִמ וַא אר לֵאָרְׂשִו
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 ולק רימאומ באתכ דצר

 : תֶסֶא ראבָא-לאדַבַא את וא תַמִחַר הכ אריז
 תַבאדְנא םולק רחב רד ארוא ךכְׁשל ןוערפו ומ

 : תֶסַא דאבָא-לא-דבַא את וא ָתַמָחַר הכ אריז
 דומנ יִרֵבָהַר ארַחצ רד אר שיוכ םוק הכ ארוא וט

 : תֶסַא דאבַא-לא-דבַא את וא ָתַמֲחַר הכ אריו

 דז אר גרוב ןאהאשְךאפ הכ ארוא ז
 : תַסַא דאבַא-לאדַבַא את וא ַתַמֲחַר הכ אריו

 | תשכ אר רו םאנ ןאהאשדאֿפו חי

 ; תֶסַא דאבָא-לא-דַבַא את וא ְתַמְחַר הכ אריז

 אר ןאירומא האשְךאפ ןוחיס טי

 : תֶסַא דאבָא-לא-דַבַא את וא ָתַמְחַר הכ אריז

 אר ןַשְב האשדאפ גועו כ

 ! תֶסַא דאבָא-לא-רַבַא את וא ַתַמְחַר הכ אריז

 דאד תיִיְתְרַאְב אר ןאשיא ןימזו אכ

 : תֶקַא דאבָא-לאדבַא את וא תַמְחַר הכ אריז

 .לארשי שיוכ :ַהָרְנַב תיִיַתְרֶאְב ינָעְי בב
 : תֶסַא ראבָא"לא-דבָא את וא תמחר הכ אריז

 דוא דאב אמ ָתַלְַּמ רד אראמו גכ
 ; תַסַא דאבָא"לא"רַבַא את וא תַמֲחַר הכ אריז

 | דאד ייאהַר אמ ןאנמשד זא אראמו דב

 : תֶסֶא דאבָא-לא-דַבַא את וא ָתַמִחְר הכ אריז
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 הצר ולק , ולק רימאזמ באתכ

 הכ דהדימ יור אר רֶׁשֵב המה הכ

 : תֶסַא דאבָא-לא-דַבַא את וא ָתַמֲחַר הכ אריז

 וכ דייוג דָמַח אראה ןאמְסֶא יאדכ

 : תַסֶא דאבָא-לא-דַבַא את וא ָתַמְחַר הכ אריז

 זלק רומזמ
 א םיִתְסַשְנ אָגנָא לָבָב יאה רֶה דו

 : םידרוא דאיָּב אר ןו'צ וג םידרַכ זינ הָיְרְו

 ב םיִתָכיוֲא אר דוכ יאה טבְרַב

 : דוב אהְנָא ןאָיְמ רַד הכ דיִב ןאתָכַרְד רַב

 : דנדוב הדרב יריפָאְב אראמ הכ ינאנָא אריז

 דָנַתְסאוָכ דורס אמ זַא אגנָא רד

 דנדוב הדְרכ גאראת אראמ הכ ינאנָאו

 (דנַתְסאוָכ) ינאמדאש

 : רייארְסַב אמ יארְב אר ןויצ יאה דורס זַא יכָי הכ

 ד + םיִנאוָכַב הָנאגיב ןימז רד אר דנואדכ ךורס הנוגג

 7 םנכ שומארפ םלָשּוהי יִא ארת רַנַא

 : דנכ שומארפ ןמ תְסאר תְסִר האגְנָא

 ו םמאכַב םנאבז האגְנָא םַרֹוֲאיַנ דאָיְּב ארת רנֲא

 רַבָכנְ
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 חלק , ולק רימאזמ .באתכ וצר
 חיִנְרַת דוכ ינאמדאַׁש 'ִהָּפַה רַב אר םלשורי רגַא

 : םָהְדנ

 רוָא דאְיַב םודָא יִנַב יארְב אר םלָשּורי זור דנואדכ יִא
 םרַהְנִמ שראינב את ריזאפ םֶדַהְנמ דנַתֿפנ הכ

 : דיזאס

 דרש יהאוֿכ בארֿכ הכ לָּבַב ךַתָכד יא ה
 דַהְר אזְנ ּותָּב הכְנֶא לאחב אשוכ
 : ידאד אזְג אֹמב ות הכ ןאנְנ

 דֵרגְב ארה לאֿפמַא הכְנָא לאחְב אשוכ ט

 : דנוב אה הָרכצְב אר ןאשיאו

2 

 חלק רומזמ
 הוב רומזמ

 תֿפג םַהאַֹכ דָמַח דֹוכ לד ימאֹמַתְבאֹרת | א

 : תֿפג םַהאֹוָכ דֶמַח ארת ןאיארכ ךוצחְב

 דְרכ םַהאֹוָכ תדאבע ות סרק לכיה וסְב

 תֿפג םַהאֹוַכ דַמַח ארת אנו

 ות "יִתְסִארו תַמְחַר סב
 דיִנמַת שױֿכ ַםֶסֲא םאֹמַת רַב אר דוכ םאלכ אריז

 : יהדומנ

 ידומרֿפ תַבאָנֲא ארמ םַדְנאוָכ ארת הכ יור רד ;
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 זצר טלק , חלק רימאומ באתכ
 : יתכאס עאָגש םנאג רד תווק אב ארמו

 ד דָמַח ארת ןאהְנ ןאהאשדאפ םאמַת רנואדכ יִא

 תֿפג דָנָהאוב

 : דָננָשָב ארת ןאהד אל וג
 ה דיִיארָס דנָהאוְכ אר רנואדכ יאה קירטו

 : תֶסַא םיטַע דנואדכ לאל הכ אריז

 ו תֶסֲא לאעַתמ דנואדכ הכ אריז

 דנכימ רׂטנ ןאנתורפ רַב ןכיל
 : רפאנָשימ רוד זַא אר ןארָּבכתִמ אמַאְו

 ז ּהָדְנַז ארַמ םורימ האר יֹגְנַת ןאיִמ רד הָנ רגַא

 : דֶרַכ יהאוָכ

 ינכימ וארד םנאנמשד םםָשָכ רב אר דֹוכ ָתְסַד

 : ראד דַהאֹוָכ תאָגנ ארמ תַתְסאֹר תְסַדו

 ח רינאסר דהאוכ לאמכְב ארַמ ךאכ רנוארכ

 תֶסַא ראבַא-לאירבַא את ות תַמְחַר דנואדכ יא

 : אמנמ ךרת אר שיוָכ ַתְסַד יאה ראכ

 טלק רומזמ
 ןאיננמ ךאלאס יארַב

 רִוָד ךומומ

 א : יהְתְכאנְשו הָדּומְזַא ארַמ דנואדכ יִא

 : ינאדימ ארמ ןַתְסאָכְרַבּו ןתְסַשְנ ות
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 טלק רימאומ באתכ הצר

 : יהָדימֲהְפ רוד זַא ארמ יאה רֶכַפ

 יהָדְרַכ שיתֿפַת ארַמ ָהאגְבאוָכְו האר ג

 :יהָתְסנאד ארמ יאה קירט ַהֵּמַהו

 תֶסינ ןמ ןאבז רַב ינכס הכ אריז ד

 : יהָתָמִנאד "אמאמַת ארְנָא דנואדכ יא ות הכניא זג

 יהֶדְרַכ הָטאחֶא ארמ שיפ זַאו בקע וא ה

 ; יהְראהְנ ןמ רב אר ׁשיוִכ תָמַדו

 תַסֶא ביִגֲע הָדאִיז םיארְב תַּפַרֲעַמ הָנֹג ןיא

 : דיפְר םנאָותימנ ןאדְב הכ תסַא דָנַלבו
 םִוָרְב אגכ ות חור זַא

 : םזירגב אגכ ות ךוצח ואו

 יתְסַה אָגְנָא ות םנכ דועצ ןאמְסֲאַב רגַא

 אָגְנַא ות ךניא םֶנארַתְסגב רַתְסַב ה*ןאה רד רנַאו

 | : יתָסַה

 םריִגַב אר רַהָפ יאה לאב רגַא
 : םוש ןָבאס אירד יאצקַא רדו

 דומנ דַהאֹוָכ ירֵבְהַר ארמ ות ַתְסַד זינ אגנא רד

 : תַפְרִג דַהאוָכ אֹרַמ ות תְסאר ַתְסַדו

 דינאשופ דַהאֹוָכ ארַמ יכיראת "אניקי םַתֿפנו אי
 : רידרג ייאנשור ןמ רְרגאררג בש לאח רר הכ

 תֶסינ ךיראת ות ָךֶזַנ זינ יכיראת בי
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 טצר טלק רימאומ באתכ

 תַפַא ןשןר זר לֶּתֶמ בשו

 | ; תָסיִכָי ייאנשורו יכיראתו

 גי יתָסַה ךלאמ ןמ לד רב ות הכ אריז

 : יִתְסַב שְקִנ םרדאמ םִחַר רד אמ
 די ביגעו ביהמ רֶוטְּב הכ אריז תֿפג םהאוכ דָמַח ארת

 םא הרש התְכאס

 : דנאדימ וכינ ארֶניִא ןַמ ןאָנְו תָסַא ביגע ות יאה ראכ

 וט רד הכ יתקנ דובנ ןאהנפ ות זַא םיאה ןאוָכתְסא

 םרשימ התכאס ןאהנ

 : םַתָשַנִמ ידְנִב שקנ ןימז לפְסַא רדו
 זט תֶסַא הָדיד ארמ ןיִנְג ות ןאמשג

 הרש התַׁשונ ןמ יצא 'ִהמַה ֹות ךֵהֹֿפַד רדו
 רשימ התכאס הכ ייאה זור רד

 : תשאדנ דוגו אהְנָא וַא יכי הכ יתקו

 י תָסַא ימארג רֶדק הָנ ןמ דונ ות יאה רֶכַּפ אדכ יא

 : תֶסַא םיטע הָג אהְנָא 'ִהְלְמְג
 תָסַא הָדאִו גיר זַא םֶראמָשַב אר אֹהָנֲא רנָא

 : םַתְסַה רצאח ות ךזנ זונה םושימ ראריב הכ יתקו

 טי תֶשכ יהאוָכ אר ןארירש אדכ יִא 'אניקי

 : דיוש רוד ןמ וַא זיר ןוכ ןאמדרמ יִא םפ

 כ  רדנגמ ות 'ָהְראב רד זימָא רֶכַמ ןאנכס אריז
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 מק , טלק רימאזמ באתב
 : דָנְרבִיִמ לָטאָבָב ארת םאנ תנאנמשלו

 הכ ינאנָא א םֶראד ימנ תַרְפַנ איִא דנואדכ יִא אנ

 דנראד ימ תַרפַנ ארת

 : םראמש ימנ הורְכַמ ארת ןאֿפלאֿבמ איִאו
 םַראדימ תַרֿפנ םאת תַרֹפנְב אר ןאשיא בכ

 : םראמשימ ןתשיוכ ןאנמשד אר ןאשיא

 סאנְׁשַב ארמ לדו ןכ שיתפת ארמ אדכ יִא ג

 : ןאדַב ארמ יאה רֶכָּפו אֹמְזאיִב ארַמ

 תֶפַא דאפפ האר ןמ רד איִא הכ ןיבבו דב

 : אמרֿפ תָיאדֲה ינאדואנ קירטב ארַמו

 מק רומזמ
 ןאיִננמ ראלאס ואב

 דִוָד רומְזַמ

 הד יאהר רירש ךרמ זַא ארמ דנואדכ יא א

 : אֹמְרֿפ טופחמ ארַמ םלאט רֶרַמ וַא

 הְננכימ רּכפת תרארש רד דּוכ יאה לַד רד הנ ב

 : דָנושיִמ עָמְג גְנֶג יאֹרְב זור מאמת

 דְננכמ זית ראמ למ אר דֹוֿכ אה ןארנר ג

 תֶסֲא ןאשיא בל ריז יעַפַא רה
 : הלס
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 אש מק רימאומ באתכ
 : ראד האגְנ רירש תֶסד זַא אמ דנואדכ יא

 ריבְדַה הכ אמרפ תטפאחמ ארמ םלאט דרמ א
 רננאזגלְב ארמ יאה יאפ את דנֹנכימ

 ה הָדְרַכ ןאהְנַפ אה ןאמסירו הָלַת ןמ יארב ןארֵּבַכַתמ

 | הָדְרַתְסג האר ָרַסְב םאדו

 דָנַא הָראהְנ ןמ יאֹרְב אה דֶנַמַכ
 : הלס

 ְ יתָסַה ןמ יאדכ ות םַתֿפג דנוארבְב

 : ןנָשְב ארַמ עצת ןאָוָא דנואדכ יא

 ְז יתסַה ןמ ָתאְגנ תווק הכ דנוארכ הוהי יִא

 ; יהדינאשופ גְנֶנ ור רד ארמ דפ ות

 ח רָוָאיִמ רב ׁשיארְב אר רירש יאה זורָא דנואדכ יִא

 אדאבמ ןאסְרַמ (םאָנְנַאָב) אר ןאשיא ריבאדתו

 דָנוש חֶתָשארַּפַא רס

 : הל

 ט | דננכימ הָטאהֲא ארַמ הכ ינאנָא יאה רַכ אמו

 : רינאשופ דַהאוָכ אר אהנָא ןאשיא יאה בל תְרארש

 ו תֶכיִר דנַהאוָכ ןאשיא רַב אר הָרְנזוס יאה רַנְכַא

 תַכארְנַא דנָהאוכ ׁשֵתֶא רד אר ןאשיא

 : תֶסאֹכרב דנַהאוָבִנ רגיד הכ אה יֿפְרז רדו

 אי רש רַהאוָכַנ ראדיאפ ןימז רד ּוג דב דרמ
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 אמק , מק רימאזמ באתכ בש

 ארוא את דֶרָכ דַהאוָכ דָיִצ תרארש אר םלאט ךרמ

 ! דָנכ .ךאלַה

 דָרָכ דַהאוָכ אר ריקפ יִכַר ראד דנואדכ הכ םנאדימ בי

 ; דומנ דַהאֹוָכ אר ןיִבְסִמ ירואדו

 תֿפג דנַהאוָכ הָמַח ארת םאנ ןאלראע הָניֲאְרַה :י

 : רש דנַהאֹוָכ ןכאס ות ְךֹוצהְב ןאתסארו

 אמק רומזמ
 דוד ְךומְזַמ

 באתַשַב ןמ ָרֶזנ םנאוָכמ ארת דנואדכ יא | א

 ; ןנָשְב ארַמ זאא םנאוָכְב ארת ןוָג

 דוש .הָתְסאַרֶא רוכב לָתַמ ות ךּוצחַב ןמ יאעד כ

 : םאש 'הְיִדה לֶּתְָמ םיאה תסד ןַתשארַפַארַבו

 אמְרַפ ינאב האגנ ןמ ןאהד רב דנואדכ יא ג

 : ראד האננ אר םיאה בל רדו

 ןארְרְנִמ ליאמ דב למעב ארמ לד י
 םֶושַנ ראכ דַב ןאדרמ אב תֶׁשְז לאמְעָא ָבֵכֵתְרֹמ את
 =: םרֹוֿכנ ןאשיא דיל יאה זינ וַאו

 דוב דַהאֹוכ ףטלו דוב ארמ לדאע ךרַמ ה
 דוב דהאוכ רס יארב ןגוו דיאמנ בידאת ארמו

 דומנ דַחאוכנ ָאבָא ארְנָא ןמ רו
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 גש במק , אמק רימאזמ באתכ

 םיאד ןַמ יאעד זינ ןאשיא יאה ידב רד הכ אריז

 | : דוב רחאוכ

 ו התְכאדְנָא אה הרכצ כ וא ןאשיא ןארואד ןוְג

 = דש
 ןיריש הכ אריז רינש דְנַהאוָכ ארַמ ןאנכס האגְנָא

 ו תֶסַא

 ו דנכב ראשו תַחאלֿפ אר ןימז הב יסכ לֶתָמ

 הדֵנַכארֿפ אה רְבַק ָךַכ רָב אמ יאה ןאוָכתְסא

 :רושימ-י:

 ה תַסֶא ות יוסָב ןמ ןאמשָנ דנואדכ הָוהְי יִא הכ אריז

 : אמנמ ְלַת ארמ ןאנ ספ םראד לכות ות רנו

 ט ראד האגְנ דנַא הָדאהַנ ןמ יארְב הכ ימאד זַא ארַמ

 : ןאראכ האנג יאה רַנַמַכ זַאנ

 : | דָנַתָפיִּב דוכ יאה םאדָב ןארירש

 : םֵרדגב-רד יתמאלָסַב ןמ

 במק רומזמ

 יתקו אעדו דָוָר 'ָהָדיצק
 הראגמ רד הכ

 דוב

 א = םֶרואימ רַב דאירפ דנואדכ ְךזנ דוכ ןאוָאְב

 : םיאמנימ עּרַצַה דנואדכ רזנ דוכ ןאוַאַב



 במק רימאזמ באתכ רש

 תכיר םַהאוָב וא ךוצח רד אר דוכ 'ָהְלאנ ג

 ; דָרַכ םַהאוָכ ןאָיִב וא ךֶזֵנ אר דוכ אה יֵגְנַת

 דושימ שוהדמ ןמ רד ןמ חור הכ יתקו ג

 יהָתְסְנאר ארמ תקירט ות ספ

 הדרכ ןאהנפ ןמ יארֶב םאד םורימ הכ יהאר רַר

 : דַנָא

 ארַמ הכ תֶסינ יִסָכ הכ ןיִבְבו רַננב תֶסאר ףרטב ד

 רפאנָשֶב

 רש דובאנ ןמ יארב אָנְלַמ

 : רשאב ןמ ןאג ָךְכֿפ רד הכ תֶסינ יסַכ

 םַתֿפנװ םרְרכ דאירפ דנוארכ יִא ות ךונ ה

 .+ יתפה ןאגדנ ןימז רד ןמ 'הצחו ָאנלמ ות הב
 םלילד ראיִפַב הכ אריז ]כ הת ןמ 'ָהְלאנְב ו

 ןמ וא הכ אריז ןאהַרְב םנאגדְננכ אפְג וַא ארמ

 : דִנֵרַת רוָא רוז

 םיוג דמח ארת םאנ את רַוָא רד ןאדנז זַא אֹרַמ ןאָג ו

 ןמְב הכ אריז דַמָא דנַהאוַכ ןמ רֶרְנאְרְרְג ןאלדאע
 : יהָדֹומַנ ןאסחֶא



 הש גמק רימאזמ באתכ |

 גמכ רומזמ
 דור ומ

 א שוג ןמ עּרַצַתַבו ןנשב ארמ יאעד דנואדכ יא

 הרב

 : אַמְרַפ תַבאָנַא ארמ שיוכ תלאדעו תנאמַא רד

 ב אָיִמ רַב הָמָכאחַמַב דוכ 'ִהְדְנַב רבו

 : רש הֶדְרַמש לךאע ות ךּוצחב הכ תֶסינ יהַדָנז אריז

 ג ארמ ָתאָיַח .הדְרַכ אפנ ןַמ ןאג רב ןמשד הכ אריז

 .תֶסא הריבוב ןימזְ

 הכ ינאנָא לתַמ הדינאדרנ ןכאס תַמְלט רד ארמו
 : דנשאב הָדרֹמ יתּדמ

 ד הרש ׁשֹוהדמ ןמ רד ןמ חור ספ

 : תַסַא הָדירְרנ רייחתמ םנורַדְנַא רד םלדו
 ה םרוָאימ דאָיַב אר םידק םאיִא
 הָרּומִנ רּכַּפִת ות לאמָעַא ַהֵּמַה רד
 : םנכימ למָאַת ֹות ַתָסַד יאה ראכ רד
 : םנכימ זארד ות ױסְב אר דוכ יאה תֶסַד
 תֶסַא ות הש ךָכ ןימז לֶתְמ ןמ ןאג
 : הלס
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 גמק רימאזמ באתכ וש
 חור אריז אֹמְרַפ תַבאְגָא ארַמ ידוְב דנואדכ יִא ז

 תָסַא הרש הָדיהאכ ןמ

 ורפ לָּתָמ אדאבמ ןאשופמ ןמ וַא אר דֹוכ יור

 : םַֹשב הָיְואהְב ןאגדנור

 הכ אריז ןאָונְׁשַב ןמְב אר דוכ ַתַמְחַר ןאדאדמאב ח

 םכאד לכפות ות רב

 דֶזנ אריז ומַאיִב אֹרַמ םורב ןֶא רַב הכ אר יקירט

 : םֶזארֶפַא ימ רַב אר דוכ ןאַג ות

 ןאהַרְב םנאנמשד זַא ארַמ דנואדכ יא ט

 : םַא הֶרְרַב האנפ ות ְךזנ הכ אריז

 אריז םֶרְוא אגב ארת 'ָהְדאֹרַא את הד םיִלָעַת ארמ ו

 יתָסַה ות ןמ יאדכ

 תִיאדַה ראָוָמַה ןימז רד ארמ ות ןאבַרְהַמ חור

 : 1 דיאמנב

 ואס הֶדְנז ארמ דנואדכ יִא דוכ םאנ ְָךָטאכְב אי

 : ןאהרֶב יגְנִת זַא ארַמ ןאנ שיוב תלאדע ךַמאַכְב

 ואפ עַטקנמ אר םנאנַמָשד דוכ תָמִתר ְךֶמאכָבּו בי

 ןכ ךאלה אַרַמ ןאָג ןאפלאכמ יַהְמַהו
 : םַתְסַה ות 'ִהְדִנַב ןמ הכ אריז
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 וש דמק רימאומ באתכ

 דמק רומזמ
 דִוָד רומזמ

 א דאב ךראבתמ תסַא ןמ 'הרַכַצ הכ דנואדכ

 בֶרְחָב ארמ יאה תֵׁשֹנְנַאַו :גְנְגַב ארמ יאה תֶסַד הכ
 | ב ₪ : דאד םיִלֲעַ

 ב ןמ-ךנלב 'העְלְק ןמ יאנְלִמו תֶסוא ןמ תמְחַר
 ןמ .'ַהדָנֵנאהרו

 םֶראד לֹּוַת וא רב הכְנָאו ןמ ךפסו
 : דראדימ ןַמ תעאטַא ךיז רד ארמ םֹוק הכ

 יפאנָשָב ארוא הכ תסיִג ימדא דנואדכ יא

 : ירואיב באסַחַב ארוא הכ ןאסנָא רכפו

 ר | תֶסֶא יסֿפנ לּתְמ ןאפנָא
 : דרצגימ הכ תֶסיא הָיאס לְתָמ שיאה זורו

 ה הָתְכאַס םָּכ אר דֹוכ יאה ןאֹמְסָא דנואדכ יִא

 אָיְב דורפ

 :דנׁש רוד את ןכ סמל אראה הוכו
 ו זאפ הָדְנְכארָפ אר אהְנָא התְכאס הֶדְנַהְג אר רֶעַר

 : אמנ םֶזַהְנמ אר אֹהְנַאו תֶפַרַפַב אר דוכ יאה רית

 תַסְרַפַב יִלְעַא וַא אר דֹוכ ַתְסַד

 הָד יצאלפ .ראיִסָב .יאה בָא זַא הָדינאהַר ארַמ
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 רמק  רימאזמ באתכ הש

 : יבא ןארסְפ ַתֶסֵד זַא יי
 דיוגימ ןכס לטאבב ןאשיא ןאהד הכ ח

 : תֶסַא גורד תְסִד ןאשיא ָתְסאר תְסדו <

 םיארסימ הזאת ידורפ ארת אדכ יִא ט

 : דומנ םהאוכ םנרת ארת ראת הד תאד ָטָבְרַב אב

 ישָבָביִמ תאְגַנ אר ןאהאשדאפ הכ י

 : ינאהרימ ךלהמ ישמש וא אר דוד דוכ 'ִהְדְנבו
 הָד יצאלכו ןאהרַב ןאיְבנְנַא תְסַד וַא ארַמ אי

 דיוגימ ן5פ לָטאבְב ןאשיא ןאהר הכ
 : תָסַא נורד תְסִד ןאשיא ָתְסאר תְסדו

 לֶּתְמ הדרכ ןמנ וכ נאג רד אמ ןארסֶּפ את ב
 דנשאב אה לאהנ

 הרש הָרישארַת הָיואז יאה גְנָפ לתַמ אמ ןארתכרו
 : רַצק לאתַמב

 דְנוש ןאזיר תַמָעְנ עאָוְנַאב הרש רפ אמ יאה ראבְנַאו גי

 יאה אֹרָחַצ רַד אה רורכו אה ראזַה אמ יאה הֶלְנו

 ; דניאזב אמ

 דש ראדְרַב ראב אמ ןאואגו ד

 : רשאבנ אמ יאה הגוכ רד יהלאנו גורלו הנמר גיהו

 תֶסַא ןיא ןאשיא ָביצַנ הכ ימוק לאב אׁשוכ וט

 : תֶסַא ןאשיא יאדכ הֹוהְי הכ םוק ןָא לאחב אשוכ
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 טש המק רימאזמ באתכ

 המק רומזמ
 דוד ַחיִבְסַת

 א םנאוָביִמ לאעָתמ ארת האשדאפ יִא ןמ יארכ יא

 : ראבָאדלאדדַבַא את םיוגימ ךראבַתמ ארת םאנו

 ב םנאוכימ ךראבתמ ארת זור יִמאֹמַת

 : דאבָא-לא-דַבַא את םיוגימ דַמַח ארת םאנו

 חּודְמַמ תיאהניבו תֶסַא םיטע דנואדכ

 : דרכ ןאָותַנ שיתַּפַת ארוא תמסעו

 ד דננאוָכמ חיִבְסַת ארת לאמָעַא הקבט את הקבט

 : דומנ דנַהאוַכ ןאיב ארת םיטַע יאה ראכו

 ה ות ַײאָיְרְבַב לילג דנמ רד
 : דומנ םהאוכ רכפת ות ָךיִגע יאה ראכ רדו

 ו תג דנהאוכ ןכפ ֹות ביהמ יאה ראב תֹוק רד

 : דומנ םַהאוֿכ ןאיב את תַמַטַע ןמו

 ז דֵרָכ דנַהאוָכ תָיאֹכַח ארה ןאסחָא תַרַתַכ יראגדאיו

 : דייארפ דנַהאוכ ארת תלאדעו
 ה תסַא םיחרו םיִרַכ דנואדכ

 : ןאפַחָא-לא-ריתכו בצנ-רידו
 ט תַסַא וכינ ןאגַמַה יארַב דנוארכ

 : תֶסֲא י) לאמָעַא ַהָמַה רב יו יאה תַמָחַרו
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 המק | רימאזמ באתכ יש

 דָנָיוגימ דָמַה ארת ות יאה ראכ עימָג דנואדכ יִא י

 : דננאוָכימ ךראבתמ ארת ות ןאסדקמו

 דניוגימ ןכס ות תוכלמ לאל 'ָהְראב רד אי
 : דננכימ תיאכח ארת "יאנאָותו

 םיִלָעַת םַדֶא ינב הב ארת םיטע יאח ראכ את גי

 ה
 : ארת תוכל יִגַמ "יִאְיִבְכו

 אה רֶהְד ץימג את תֶסיִתוכְלַמ ות תוכלמ גי

 : אה רוד םאמַת את יקאב ֹות תנטלו
 דנכימ דִיִאַת אר ןאגדאתפא עימג דננאדכ די

 : דנאזיכימ רב אר ןאגרש םַכו

 רשאבימ ֹות ְָךֶטַתְנמ ןאגָמַה ןאמשְנ וט

 : יהָדִמ שמסְמ רד אר ןאשיא םאעַמ תו
 ינכימ זאב אר שיוָכ ָתְסַד זט

 : ייאמנימ ריס אר ןאגדנז 'ָהְמַה יוזרֶאו

 דוכ יאה קירט ץימָג רד תֶסֶא לךאע רנוארכ זי
 : שיוכ לאמא לכ רד םיחרו

 דָנָנאוָכיִמ ארוא הכ ינאנַאָב תֶסַא ךידזנ דנואדב חי

 : דנָנאוָכיִמ יתסארב ארוא הכ ינאנָאָב

 ררואימ אָנְב אר דוכ ןאַגָדְנַסְרַת יוזרָא טי

 : רַהָרימ תאְגִנ אר ןאשיא הָריִנש אר ןאשיא עּרצְתו
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 איש ומק , המק  רימאזמ באתכ

 כ  דראדימ האגנ אר דֹוכ ןאּבְחמ ַהָּמַה דנואדכ

 : תֶכאס דַהאוָכ ךאלה אר ןארירש יַהֵּמַהְו

 אכ תֿפנ דַהאֹוָכ אר דנואדכ יבְסַת ןמ ןאהד

 דננאוכב ךראבתמ ארוא סודק םאנ רַשַב ַהֵּמַהו

 : דאבָא-לא-דַבַא את

 ומק רומזמ

 א + ןאוָכְב חיִבְסַת אר דנואדכ ןמ ןאג יא ּהָיהלְלַ
 ב  תֿפג םַהאֹוָכ רָמִח אר דננאדכ םַתְסַה הֶדְנַז את

 םהאוכ אר דֹוכ יאדכ םראד דוגו הכ ימאדאמ

 : דייארַס

 , דינכמ לכת אָפַאֹר רַב

 : תֶסינ יתָנאֵעֶא וא ֶזנ הכ םֵדָא ןְבֲא רַב הנו

 הי ה ב דוכ ךאֹכְב ואו דורימ ןוריב וא חור

 : דושימ דובאנ שיאה רֶבֿפ זור ןאמַה רַדו

 ה תֶסוא ךאכ רדמ בֹוקעי יאדכ הכְנָא לאב אשוכ

 : דשאבימ יו יאדכ הֹוהְי רב וא ךימא הכ

 ו דיִרָּפִא אר ןימזו ןאמְסֶא הכ

 תֶסאהַנָא רד הכ אר הָננֲאֹו אירדי

 : דאבָא-לאזדַבַא את דראד האנְנ אר יתְסאְר הכ
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 זמק , ומק  רימאזמ באתכ ביש
 דנכימ יס ראד אר ןאמולטַמ הכ ו

 רֵׁשְבַבימ ןאנ אר ןאגְנְסרגו

 : רזאסימ ראוָא אר ןאריסַא רנואדכ

 דנכימ זאב אר ןארוכ ןאמְׁשְנ דנואדכ ח

 רזארֿפַאמ רַב אר ןאגרש םָכ דנואדכ

 : ררארימ תסוד אר ןאלראע דנואדב

 רנכימ תטפאחמ אר ןאבירג דננאדכ ט
 דיאמנימ ראדיאפ אר ןאנז הָויִבו ןאמית
 : דזאסימ גכ אר ןארירש קירט ןכיל

 דאבָא"לא-רַבַא את רֶרַכ האו תַנַמְלַכ דנואדכ י

 ; ּיּולְלַה לסנידעב-"אלסנ ןויצ יִא ות יאדפו

 ןמק רומזמ

 תַסַא וכינ ןיארכ אראמ יאדכ אריז ּהָיּרלְלַה | א
 דָנָסַּפ לו

 : תֶסַא הֶתְסיאש ןֵדְנאוכ חיִבְסַתו

 דנכימ אנב אר םלָשּורי דנואדכ ב
 : ריאמנימ עֶמְנ אר לֶאְרְשי ןאנָדנַכארַפ

 רהרימ אָּפש אר ןאלְר הָתְסַכַׁש :

 : דדנבימ אר ןאשיא יאה תחארגו
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 זמק רימאומ באתכ

 דראמשימ אר ןאגְראתָס ךדע

 : דָנאוָכיִמ םאנְב אר אהְנֶא עימנו

 םיטע וא תווקו תֶסַא גךזב אמ ךנוארכ

 : יהאנתמ ריִג יו תַמְכִחו <

 דזארפַאימ רַב אר ןאניכסמ דנואדכ

 ; דואדגַא ימ ןימזב אר ןארירשו

 דייארסב רּכַׁשַת אב אר דנואדכ

 : רינאוָכְב דורס טַבְרַב אב אראמ יארכ

 דנאשופימ אה רֶבַא אב אראה ןאמְסֶא הכ

 דיאמנימ איהמ ןימז יארב אר ןאראבו

 : רנאַרימ אה הוכ רַב אר האיגו

 רהדימ הָקּורֲא אר םִיאהַב הב

 : דְננאוָכמ ארוא הכ אר בארג יאה הָנַבְו

 רראדנ תַבְגַר בֶסַא תווק רד
 : דשאב ימַנ יצאר ןאסְנָא יאה קאס וַאנ

 תֶסֶא יו ןאגדְנֶפְרִת ַא דנואדכ יְדְנַמאצַר
 : דנראָודימא יו תַמְחַרְב הכ ינאנָא וַאנ

 ןאוָפְב חיִבְסַת אר דנואד5 םלָשּורי יא

 : ּוגָב דָמַה אר דוכ יאדכ ןו'צ יִא

 גיש

 בי

 גי םכחתְקמ אר תֶיאַה הֶזאורד יאה דנבתשפ הכ אריז

 הָרְרַכ



 חמק , זמק רימאזמ באתכ דיש

 : תֶפַא הָדֹומְרֿפ ךראבמ תַנּורדְנַא רַד אר תַנאָדְנרֿפ

 דהרימ יתמאלס ארת ךודח הכ די

 : דנאדרנימ ריס םדְנְג גמ וַא ארתו

 תֶסַא הָדאֹתסַרֿפ ןימז רַב אר דֹוכ םאלכ הכ וט
 : דודימ רַת םאמַת הָנֹרַה ידוזב וא לוקו

 דנאראבימ םָשַּפ לֵתָמ אר §רַב הכ וט

 : רשאפימ רַתְסַכאַּכ לֶּתָמ אר הלאו
 דֶזאדְנָאימ אה הָעָמק רד אר דוכ גרנת הכ זי

 : דאתסיא דָנאָוַת וא יאמרס שיפ הכ תסיכו

 דזאדגימ אר אהְנָאְו דַתְסְרַפיִמ אר דֹוכ םאלכ =

 : דושימ יראְג אה בַא ספ דנאזוימ אר שיוכ ךאב

 הדרכ ןאָיַב בוקעיב אר רוכ םאלכ טי
 : לֵאָרְִׂיִב אר שיוּכ יאה ירואדו ץייארפו

 תֶסַא ּהָדְרַכַנ ןינְ יתמא ןיה אב כ

 רֶנַא הָתְסְנאדַנ ארוא יאה ירואדו

 : ּהָיּולְלַה

 חמק רומזמ
 רינאוָכְב חיבְסַה ןאמְסֶא וא אר דנואדכ ּהָיּולְלַה א

 : דינאוָבְב חיִבְסַת ארוא ןיילַע יִלָעַא רד
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 ומש חמק רימאזמ באתכ

 ב דינאוָכְב חיִבְסַת ארוא שָנאגָתָשְרֶּפ 'ִהְמַה יא

 : דינאוֿפב חיִבְקַת ארוא וא יאה רָכָשַל ָהָּפַה יא

 ּ דינאוָכְב חיִבְסַת ארוא האמו באתֶפֶא יא

 : רינאוָכְב חיִבְסִת ארוא רונ ןאגראתֶס 'ִהְּמַה יא

 : דינאוָבְב חיִבְסַת ארוא ךאלֿפַא-לאדָרלֿפ יִא
 : דייאה ןאמְסֶא קופ הכ ייאה בָא יאו

 ה רְננאוָכְב חיִבְסַת אר דנואדכ םאנ

 : דָנדַש הָרִירָּפָא ספ דומרפ רַמִא וא הכ אריז

 | = דאבָא-לאזרַַא את דומנ ראדיאפ אר אנא

 : דֶָנְרַדְְנ רד ןָא זַא הכ דאד רארק ינונאקו

 ז דינאוָכְב חיִבְסַת ןימז וא אר דנואדב

 : אה הל עימו ןאגְנֲהנ יא

 ה הָמְו ףֵרֵבו גרנַו ׁשֵתֲא יא
 : דיִרָוָאיִמ אָגַב ארוא ןאמרפ הכ דָנת דאבי

 אה לַת םאמתו אה הוכ יא

 : דאזָא יאה ןרַס 'ַהְמהְו ראד-הוימ ןאתכרהו

₪ 

 i םיאהב עימנו שוחו יִא

 : ראד"לאב ןאגרמו תארַשַחו

 אי אה תַמא עימנו ןימז ןאהאשדאפ יא

 : ןאהג ןארואד 'ַהָמַהו ןארורסו
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 טמק , חמק רימאזמ באתב זטש

 זינ ןאנזישודו ןאנא)ג יִא בי

 == + לאֿפמַא) ןאריפו

 דְננאֹוְכְב חיִבְסִת אר דנואדכ ָםאנ גי

 תֶסַא לאעַּתמ אֹהְנַת וא ָםאנ אריז

 : ןאמְסָאו ןימז קופ וא לאלו
 תֶסא התְׁשארֿפַא רַב דוכ םוק יארְב יכאש ואו די

 וא ןאסדקמ ַהֵמַה יארְב רשאב רֶכַפ את

 ימ וא בְלקמ .םוק הכ לאש יִנְב יארֶב ינָ
 דנשאב

iF ידּולְלה 

 טמק רומזמ

 דִיארַפְב הזאת דורס אר דנוארכ ּהָיולְלִה א

 : ןאפדקמ תעאמנ רד ארוא חיִבְסַתו

 דָנָנכ ידאש דוכ ָהֵדננרֿפָא רד לֶאְרְשי ב

 : דניאמנ דנו ׁשיֹוִכ האשדאפ רד ןֹויִצ ןארספו

 דֶננאֹוָכְב חיִבְסַת ץקר אב ארוא םאנ ג

 : דָניארַסְב ארוא דועו טַבְרַב אב

 דראר ידְנמאצר שיוכ םוק זַא דנואדכ אריז ד

 : דנאסימ לימָג תאְגִנָב אר ןאניכְסַמ
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 ויש נק , טמק רימאזמ באתב

 ה דנַיאמנְב רַכֿפ לאלנ וא ןאסדקמ
 : דננכב םּנרַת דֹוכ יאה רַתְסַב רבו

 ו = דָשאב ןאשיא ןאהד רַד אדכ ךנלב תאחיבְסַת

 : ןאשיא תְסִַד רד הָמד וד ישמשו

 ז דָנָשָכְב םאקַתְנָא אה תַמא זַא את

 : דניאמנְנ ףיאוט רַב אה בידָאתו

 ה  רֶנֵדְנַב הב אה ריִנְנְזַב אר ןאשיא ןאהאשךאפו

 ןינַהֲא יאה דָנבאפ הב אר ןאשיא ןארורפו

 ט ארְגֶא ןאשיא רַב תסא בֹותְנַמ הכ אר ירואדו

 דנראד

 וא ןאסדְקמ 'ִהָּמַה יאֹרְב תֶסַא תַמארַכ ןיא

 : ּהָיּולְלַה

 נק רומזמ
 א דינאוָכְב חיִבְסַת וא סלק רד אר אד כ הָּידולְלַה

 : דינאוֿכְב חיִבְסַת ארוא וא תווק ךלפ רד
 ב דינאוָכְב חיִבָסַת וא םיטע יאה ראכ ָךֶבָסֶב ארוא

 : דינאוָכְב חיִבְסַת ׁשֵתַּמַטִע ַתַרּתַכ בסַחְב ארוא

 דינאוָכְב היִבָסַת אנְרַכ ןאָוָאְב ארוא
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 נכ רימאזמ באתכ חיש

 ; רינאוָבְּב חיבְסת רּועו טָבְרִב אב ארוא

 דינאוָכְב חיִבְסִת ןקרו ףד אב ארוא ר

 : רינאוָכְב חיִבְסַת 'ינו ראתוא תאָוד אב ארוא

 דינאוָבב חיִבְסַת זאָנָא-דנלב יאה נצ אב ארוא ה

 : דינאוָכְּב חיִבְסַת ארֶצישוכ יאה גנצ אב ארוא

 דַנאוָכְב חיִבְסִת אר דננאדכ דראד חור הכרה ו

 : ָּיּולְלַה



 ןאמילפ לאתמא באתכ
 א באב

 א + לֵאָרְׂשִי האשראפ יָד ָךכפ ןאמיל לאתַמַא
 כ ןֵלמְהֿפ ארו י לדו תַמְכִת ןתסנאד תַהְנב
 ג תַֿפרֲעַמ ְבֵדַא באֹכָתְכֲא ָתַהָנְב : תַנאטֿפ תאמלכ
 ד הדאס את + תַמאֹקַתְסֶאְו ףאצנַאְו תֶלאדַעְו * זימָא

 תֿפרעמ אר ןאנאונו  רֵׁשָכַב יכרז אר ןאלָד
 : דִיאזֿפיִב אר םֶלֵעְו דונְׁשַב םיִכַח ךרַמ את : זימַתְו
 ואת : דיאמנ ליצֲחַ אר דיבאדַת םיהֿפ רמו
 ןאמיכח ָתאמלַכ  דנַמהַֿפְב אר תאיאנכו לאתמַא
 ' תסַא םֶלָע ןאֹנָא הָוהְי סְרִת : אר ןאשיא ץמאונו

 : דנראמשימ ראוָכ אר בֵדֲאְו תַמְכָח ןאלַהאַג ןכיל

 ה ָםיִלעַתְו ' ןנָשב אר דוכ רדפ ביִדֲאַת ןמ ךספ יא
 ט אהנַא הכ ארז : אמְנִמ ךרת אר שיוכ ךדאמ

 ןדרג יארְב רַהאּונְו * ות ְךַפ יאֹרְב ַײאביז נאת
 י ןאראכ האנג רגַא ןַמ ְךַפפ יִא : דוב .דַהאוָּב ות

 אי דניוג רגַא : אמנמ לובק דנזאפ התפירפ ארת
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 א ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ | כש
 * םינישנֶב ןימכ רד ןוכ יאֹרְב את איִב אמ ָהארמה

 הָיַואה לֶתָמ : םיוש ןאהנַפ תַהְניִב ןאהאנגיב יארֶבו בי
 ךננאמ תסרדְנְַו * ריעלב םיהאוכ הֶדֹנַז אר ןאשיא

 לאומַא הנוג רה : דנורימ ורפ רוגב הכ ינאנָא גי

 דוכ יאה הנאכו * דומנ םיהאוכ אדיפ אר הסיפנ

 דוכ הָעְרִק : תכאס םיהאוכ ןלֶמַמ תַמינג זַא אר די

 הָסיִכ ךַי אראמ עימנו * זאדניב אמ ןאיִמ רד אר

 האר רד ןאשיא אב ןמ ךספ יא : דוב דהאוכ ומ

 זאב ןאשיא יאה קירט וַא אר דוכ יאפו * ןרמ

 תרארש יארְב ןאשיא יאה יאפ הכ אריז : ראד ₪

 קיקחַתב : דנבאתשימ ןוכ ןתכיר ָתַהָנבַו * דורימ זי

 הדיאפיב יראד לאב רה מנ רד םאד ןדְרַתְס

 ' דנזאפימ ןימָכ דוכ ןוכ ָתַהָנב ןאשיא ןכיל : תסַא ח
 תָסַא :ןינְגְמַה : דנושימ ןאהנפ שיוכ ןאָג יארבו טי

 ןא הכ י רשאב דוס עאמט הכ םַכרַה אה האר

 : דזאסימ ךאלַה אר דוכ ָךֶלאֹמ ןאָנ
 םאע ץראוש רדו דהרימ ארַנ ןוריב רד תמכח כ

 האר ראה ְךַכ רַד : דנכימ דנלב אר דוב ןאוָא אכ
 רהש רדו * דנאוכימ אהזאורד הנכד רד אה

 ןאלהאג יִא הכ | : דושימ םלכתמ דוכ ןאנSֿסב בכ
 אתו * תשאד דיהאוכ תסוד אר תלאהנ יכב את
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 אכש א ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 ןאקמחַאו ' דננכימ ידאש אֹוהָתְמָא זַא ןייזהתְסמ יב

 גכ ןָמ באתע ָךָבְסְּב : דניאמנימ תרֿפנ תֿפרעַמ וַא

 אמש רַב אר דוכ חור ךניא ' דײאמנ תשנזאב

 רב אר דוכ תאמלכו * דומנ םַהאֹוכ הַצאֿפַא

 דכ םֶדנאּוכ ןוג הכ אריז : דרכ םָהאוכ םאלעַא אמש
 םתשארפַא אר דוכ יאה תסדו * דידומנ אבָא אמש

 הכ אֹרַמ תַחיצַנ ימאמת הכלב : דרכנ אנתֶעֶא יסכו
 וכ ןמ ספ : דיתסאוכנ ארמ ךיבותֹו * דידומנ ְךרַת

 ןוגו * דידנכ םהאוכ אמש ַתַביצמ ןיח רד זינ

 םַהאֹכ אזהַתְסֶא דש ילותסמ אמש רב פרת

 זכ ץראע אמש רב דנת ךאב לֶּתְמ ףוכ ןוָג : דומנ
 ' רסר רד אמשב דאבררג למ תביצמו * דוש

 חכ ארַמ האגנָא + דָיִא אמש רב קיצו יגנַת הכיניח

 * דרכ םַהאֹכנ תַבאְנַא ןכיל דנאוכ  דנחאוכ

 ארמ אמא דומנ דנהאוכ וְגתסִג ארמ ןאהאגחבצו

 טכ חורכמ אר תֿפרעמ הכנוג : תפאי דנהאוכנ

 : דנדומננ ראיתכא אר דנואדכ סרַתו ' דנתשאד

 ל ארמ ךיבֹות ימאמתו * דנדרכנ דנספ ארמ תחיצנו

 אל דוכ קירט ָהויִמ וַא ןירב אנב 4: דנדרמש דאוכ

 דנהאוכ ריס שיוכ ריבאדת וַאו * דרוכ דנהאוכ

 גל אר ןאשיא ןאלהאנ ָךאדֶתְרא הכ ארז : רש
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 ב,א ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ בכש
 . ןאשיא ןאקמחא הנאלֿפאֹג תחארו * תשכ רהאוכ

 אֹרַמ הכרַה אמָא : תכאפ דַהאֹוכ ךאלַה אר ל
 סרת זאו ' דוב דהאוכ ןכאכ תֶיִנְמַא רד דונשב

 : דנאמ דַהאֹוכ חירתסמ אלב

 ₪ תה

 ' ידומנימ לובק ארמ ןאננפ רגא ןמ ךספ יא = א
 שוג את : יתשאדימ האנג רוכ דונ ארמ רמאוַאו

 תנאטפב אר דוכ לדו * יריג ארפ תמכחב אר דוכ
 : ידרכימ תועד ארמהֿפ רַנַא : ינאדרנ ליאמ

 רנַא : ידומנימ דנלב תנאטפב אר דוכ ןאוַאנ

 יאה הָנאֹמ ךננאמו * ידיבלטימ הרקנ לֶתָמ ארנָא
 אר דנואדכ ַסרַת האגנַא + ידרכימ ֹוגֲתסְג יפכמ ה

 : ידומנימ .לצאח אראדכ | תפרעמו * ירימהפימ
 יו ןאהד זַאו * רשכבימ אר תמכח דנואדכ אריז

 ןאמיקתסמ תהָגב : דושימ רדאצ תַנאטֿפ) תֿפרעמ
 ינאנָא יארבו * דנכמ הריכל אר למאכ תמכח
 : רשאבימ רַפַס דניאמנימ ךולס תיִיְלְמאכ רד הכ

 ' דיאמַנ תטפאחמ אר ףאצנַא יאה קירמ את ה

 האננָא ספ : רראד האגנ אר שיוכ ןאסדקמ קירטו ט

 רַהו תמאקתְסָאו * ידימהפימ אר ףאצנַאו תלאדע
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 בש ב ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 י לכאד ות לדב תמכח הכ ארז + אר וכינ קירמ
 אי זימת : תשגימ זיזע ות ןאג ךזנ תפרעמו : דשימ

 האגנ ארת תנאמפו 2 דומנימ תטפאהמ ארת

 בי ' דשכב יאהר רירש האר זַא ארת את : תשאדימ

 גי הכ + דנושימ םלַכתמ גכ ןאנ5כסב הכינאסכ א

 יאה קירמבו ' דננכימ ךרַת .אר יתסאר יאה האר

 רי * דנרונׁשוכ רַב למע זַא : דנושימ ךלאס יכיראת

 וט האר רד הכ : דנדנסרוכ רירש יאה נורד זַאו

 גָכ שיופ יאה קירט רדו * דנַא גועמ דו יאה
 ט ייאהר יבֵנְנַא ןז זַא ארת את :דנשאבימ ןר

 מָא קלַמַת ןאנ5ס הכ הנאגיב ןז זַאו * רֵׁשֹכב

 זי * הדרכ ךרת אר דוכ יִנאוָג בחאצמ הכ : דיוגימ

 : תסַא הדומנ שומארפ אר שיוכ יאדכ דהעו

 י ןא יאה קירטו * דורימ ורפ תֹומב וא ָהְנאכ אריז

 טי דנהאוכנ רַב דנור יו ָךזנ הכינאסכ : ןאגדרמב

 כ את : דיסר דנהאוכנ תאיח יאה קירטבו * תשנ

 ןאלדאע יאה קירטו * יאמנ ךולס ןאחלאס ָהארְב
 אכ ןימז רד ןאתסאר הכ אריז : יראד האננ אר

 רנהאוכ יקאב ןָא רַד ןאלמאכו * רש דנַהאֹוַכ ןכאפ
 ככ רנַהאֹוָכ עטקנמ ןימז וַא .ןארירש ןכיל : דֶנאמ
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 ג | ב ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ | דבש
 דהאוכ הדְנַכ ןַא זַא ןאראכ תַנאיִכ ָהָשירו * רש

 : תשנ

 אב

 לדו * ןכמ שומארפ ארַמ ָםילְעַת ןמ רסַפ יא א

 לוט הכ אריז : דראד האגנ ארַמ ךמאוא ות ב

 ות יארְב אר יתמאלסו * תאיַח יאה לאסו םאיִא

 ארת יתסארו תַמחַר הכ ראהנז : דֹוזַֿפַא דהאוכ ג

 רַבֹו * דנַבְּב דוכ ןררנ רב אראהנָא * דנכנ ךרת

 תַמְעְנ האגנָא : ראד םוקרמ דוכ לר ול ד

 יהאוכ ןאסנאו אדכ ָךָטנ רד * וכינ יִדנָמאצרו

 לכת  דנוארכ רַב דוכ לד ימאמַתב : תפאי ה

 האר ָהמַה רד + כמ הָיִכִת רוכ לקע רבו * אמנ ו

 אר תָיאה קירט ואו * סאנשב ארוא דוכ יאה

 םיכח אר ןתשיוכ |: דינאדרנ דַהאֹוכ תסאר ז

 באנְתְגא יִדַב וַאו םְרַתב דנואדכ וַא * ראדנפמ

 ןאוכתסא יארְבו * אפש ות ףאנ יאֹרְב ןיא : אמַנ ח

 דומ ךלמי אמ זַא :דוב דַהאוכ זִנָמ תיאה ט

 ַהָמַה יאה רַבֹנ זַאו אמנ םירכַת אר דנוארכ

 וב ות אה ראבנַא האגנָא + ׁשױֿכ לוצחמ ו
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 הכש ג  ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 א ות יאה תְשכְרו ' רש רדַהאוכ רפ תַמָעַנ

 : תשג רַהאֹוכ זירבל רוננַא הריש

 אי * ראמשַמ ראוכ אר רנואדכ בירֲאַה ןמ ךספ יא

 כי דנואדכ הכ אריז : ראדַמ חורכמ ארוא ךיבֹותו

 לתַמ * ךיאמנימ בידאַה דראדימ תסוד אר הכרה

 : רשאבימ רֹורסַמ וא זַא הכ אר שיוכ רַספ רדפ

 יי יצבשו * דנכ אדִיַפ אר תַמְכֲח הכיסכ לאחב אשוכ

 די תראגת הב אריז : דיאמנ ליצחת אר תנאטפ הב

 ץלאכ יאלט וַא שלוצחמו * הרקנ תראָנּת זַא ןָא
 ומ * תסַא רַת אהבנארנ אה לעל וַא : תסַא רתוכינ

 :דרַכ דנאותנ ירָבארַב ןָאב ות סיאֿפנ ָעימג

 מ ׁשַפַנ תכדבו * תסַא םאיִא לוט יו הכאר תסדב

 זי ינאמדאש אה קירט יו יאה קירמ : לאלו תלה
 : רשאבימ יתמאלס יו יאה האר המָחְו * תפא

 חי תאיח תכרד דנריג תסרב ארוא הכ ינאנָא תהָנב

 התסנכ דשאבימ | ָךְסַמַתִמ ואב  הכיסַכו * תסַא

 מי דאינב אר ןימז דוכ תמכחב דננאדכ : תסַא

 : דומנ ראותסא אר ןאמסָא שיוָכ לקעבו * דאהנ
 כ םנבש ךאלֿפַאװ דידרַג קַשְנמ אה הנל וא םְלָעב

 : דינאכנימ אר
 אנ * דַושנ רוד ות ָךַטנ זַא אה זיִנ ןיא ןמ ספ יא
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 ג  ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ | ובש
 יארב ספ : ראד האגנ אר וימתו למאכ תמכה בכ

 : דוב דהאוכ תניז תנדרג יארבו * תאיח ות ןאָנ

 רש יהאוכ ךלאס תַיְנִמַאב דוכ האר רד האגנָא גב

 יהאוכנ יבאוכב הכ ימאגנה : ריזגל רהאוכנ תיאפו דכ

 : דש דהאוכ ןיריש תבאוכ יוש זארד ןוגו * דיסרת

 יבארכ זַא הנו * דיסרַת יהאוכנ ןאהגאנ ףוכ זַא הכ

 ךאמתַעֶא דנואדכ ארז : דוש עקאו ןוָג ןארירש וכ

 רהאוכ טֿפָח םאד וַא ארת יאפו ' דוב דַהאוֿכ ות
 ' רארַמ ואב ׁשֶלְהַא זַא אר ןאפחא +: דומנ כ

 ות ַתסד תק רד ׁשֹנַדְרוָא אגב הכ ימאננה
 אררפו * דרג זאבו ןרב וגמ דוכ ָהְיאֹפמַהְב : תסַא חכ

 : תסַא רצאח ות ךזנ הכנָא אי * דאר םהאוכ ותב

 וא הכ ימאגנה * ןכמ ידב ךצק תַא הָיאפמַה רַב טכ

 ותב הכיסַכ אב : תסַא ןכאס תַיְנְמַא רד ות ָךֶזנ ל
 רב : אמנמ המצאכמ בבסיב תסא הדרכנ ידב אל

 האר וא םאדכ יהו * רַַמ דפח םלאט ךרַמ
 רו .ןאקלב גכ ארז : ןכמ ראיתכַא אר שיאה בל

 ןאתפאר ךזנ וא כ ןכיל * דנהורכמ דנוארכ

 ' תסַא ןארירש ָהָנאֹכ רב דנואדכ ָתְנָעְל : תסַא ל
 הכ ןיקי : דהדימ תכרב אר ןאלדאע ןכסמ אֹמַא רל

 ןאעצאותמ אֹמַא * דיאמנימ אזהַתְסַא אר ןיִאְנִהְתְסמ
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 זנש ד,ג ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 הל דנָהאוכ לאלג תראו ןאמיכַה : רַׁשָכבמ ץיפ אר
 : דרב דנהאוֿכ אר תלאָנֿכ ןאקמחַא אֹמַא * רש

 1 באב

 א שוגו * דיונשב אר רדפ ָבירֲאַת ןארַספ יא

 ב םיִלעַת הכנוג :רימהֿפב אר תנאטפ את דיהד

 ךִרַת ארַמ תעש סַפ * םהדימ אמשב וכינ

 ג רָסָּפ דוכ ְךדֶפ יארְב ןמ הכ ארז : דייאמנמ

 ד ארמ ואו : הנאגיו זיזע םרדאמ רטנ רדו * םדוב

 ךסמתמ ןמ ןאנכפב ות לד * תפגימ הדאד םילעַת

 : ינאמב הדנז את ראד האגנ ארמ ָךַמאוַאו * דוש

 ה * ןכ אדיִפ אר םהפו אמנ ליצחַת אר תמכה

 : זרנמ ףארַהְנַא םנאהד תאמלכ זַאו ןכמ שומארפ

 ו דהאוכ :טפאהמ ארת הכ אמנמ ְךרַת ארנַא

 דַהאוכ האגנ ארת הכ ראד תסוד ארנָא ' דומנ

 ז ספ תסא לַצֿפַא זיִג המה וַא תמכח : תשאד

 ליצחַה הָננֲא רַהבַו * אמנ ליצחַת אר תמכח

 ח םַרָתָחֹמ ארנָא : ןכ ליצחַת אר םֶהָּפ ישאב הדומנ

 רד ארוא רגַאו * תכאס דהאוכ דנלב ארתו ראד

 ט רַב : דינאדרנ דַהאוכ םטעמ ארת ישָכְב שונָא
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 ד ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ חבש
 לאלָג רפפאו * דאהנ דָהאוכ ייאביז ןאת ות ךס
 : דומנ דהאוכ אטע ותב

 הב * אמנ לובק ארמ ןאנֿכפו ןנשַב ןמ רספ יא
 תמכח האר : דש דהאוכ ראיסב תַרָמע יאה לאס אי

 ארת יתסאר יאה קירטבו * םדאד םילעַת ותב אר
 ות יאה םדק יִוָרְב האר רד ןוָג : םַדומַנ תֶיאדַה בי

 : רְרוכ יהאוכנ של ודב ןוָו * דש רהאוכנ גנת
 ארנַא '* ראדגמ ורפ ארנָאו רַנָא גנָגְב אר בֵרַא ג

 האב : תסַא ות ָתאיַה הכ ארז ראד האגנ די

 ךלאס ןאראכהאנג קירט רדו * ןשמ לכאד ןארירש
 וַאו * אמנמ רדג ןָאבו ןכ ְךְרַת ארנָא : שאבמ וט

 את ןאשיא הכ אריז : רדגב הדרכ באנתְנא ןָא זט

 אר יסכ רנאו ' דנבאוכ ימנ דנשאב הדרכנ ירָב

 עטקנמ ןאשיא וא באוכ דנשאב הדינאבגלנ

 בארשו * דנרוכימ אר תרארש ןאנ הכנוג : דושימ

 ךונ לּתִמ ןאלדאע קירט ןכיל : דנשונימ אר םמ ח
 ןַא ייאנשןר למאכ ךאהנ את הכ י תסַא קרׁשמ

 לתִמ ןארירש קירט אמַאו : דשאבימ דיאזַת רד טי

 זיִנ הָג זַא הכ דננאדימנו * תפָא טילג תַמְלט

 ' אמנ הגות ןמ ןאנסב ןמ ךספ יא : רנגלימ כ
 זַא אהנא : ריג ארפ ןמ תאמלכב אר דוכ ש\גו אנ
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 טכש ה ,ד ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 לד ןורדנַא רד אר אהנָא * דושנ רוד ות ךמנ

 ככ דַבאיִב אר אהנַא הכרַה אריז : ראד האגנ דוכ

 וא ָךַכְנ ימאמת יארְבֹו * תסָא תאיַח וא יאֹרְב

 גב האגנ םאמת ׁטֿפֲחְב אר רוכ לד : רשאבימ אפש

 : תפָא ןַא זא תאיַח יאה גַרְכַמ הכ אריז * ראד

 דכ כ יאה בלו זאדניב דוכ וא אר וג גורד ןאהד

 הכ תַמאֹקַתְסֲאְב תנאמשְנ : אמנ רוד ןתשיוב וא אר

 תסאר ות יור שיפ תנאגזמו * רשאב ןארגנ

 וכ * זאפב ראומָה אר דוכ יאה יאפ קירט : דשאב

 מ ףרטב : רשאב םיקתפמ ות יאה קירט המה את

 א אר דוכ יאפו * ןשמ ףרַחְִמ ףג אי תסאר

 :ראד האננ ידַּב

Tcl 

 א שוגו * אמנ הוה ןמ תמכחב ןמ ספ א
 ב ריבאדַת את :ריג ארפ ןמ תנאטפב אר דוכ

 האגנ אר תֿפרעמ תִיאהְבַלו * ַײאמנ תטפאחמ אר
 ג אר לֵכע יִבָנְגַא ןז יאה בל הכ ארז + דראד

 : תסַא רַת םיאלמ ןנור זַא וא ןאהדו * דַנאכְנימ
 ד הדנרבו * תפָא ךלַת ןיתנַספא לת וא ךכא ןכיל

 ה ורפ תומב שיאה יאפ :םר ור ךישמש לֶהָמ
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 ה  ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ | לש
 : דשאבימ ָךְסַמְתִמ הָיואהב שיאה םַדקו * דורימ

 םדק ' רש דַהאוכַנ ךלאס זגרה תאיַח קירטב ו
 ןָאלַאו : דנאד יִמָנ ואְו תסַא הרש הראוָא שיאה ז

 םנאהד ןאנכס זַאו * דיונשב ארַמ םנארספ א

 רוד וא וַא אר דוב קירט : דיזרומ ףארַחְנָא ה
 ןאוֿפְנַע אדאבמ : ןשַמ ךירזנ וא הנאכ ָךֵדָבַו * זאס ט

 שיופ יאה .לאסו * יהָרְב ןארנידב אר דוכ נאג
 ריס ות לאומַא זַא .ןאבירנו : ןאשיכ םֶתַסַב אר י

 :דור הנאגיב ָהְנאכב ות תַנְחמ ָהרַמַתו * דנוש

 ימאגנה ' ייאמנ ירג הַחֹונ דוכ תבקאע רד הכ אי

 ארַנ יוגו : רשאב הרש ינאפ תַנֶדַבּו תשוג הכ כי

 אר היבנה ןמ לדו * םתשאד הורכַמ אר ברַא
 * םדינשנ אר דוכ ןארַׁשְרמ ןאוָאו : דרמש ראוכ גי

 רה הכ דוב יד : םֶראַדַנ שוג דוכ ןאמלעמבו רי
 םוק ןאיִמ רד * םוש בכַתְדִמ אר ידב הנוג

 רהנו + שונב דוכ עַבנַמ זא אר בָא : תעאמְנו ומ

 ות יאה יוג :שױכ ָהָמשִנ זַא אר יראג יאה ₪

 עֶראַׁש רד בָא יאה רהנו * תכיר דהאוכ ןוריב

 הנו * דוב דַהאֹוכ יאהנַתְב תדוכ ןאזַאו : םאע זי

 ' רשאב ךראבמ ות ָהָמשְג : ות אב ןאבירג ןאזַא חי

 לאזג לִתַמ : שאב רורפמ שיוכ ינאוג וז זאו טי
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 אלש ו,ה  ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 השימָה ארת שיאה ןאתְסַפ * לימָג האו בובחמ
 : שאב טופחמ "אמיאד וא ַתַבַחֹמ זַאו * דזאס םרכ

 כ * יוש התֿפרֿפ הנאניב ןז זַא אֹרָג ןמ רספ יא ןכיל

 אכ האר הכ אריז : יריג רב רד אר בירנ ןז הניסו

 ימאמתו * תסַא דנואדכ ךטנ ךמ רד ןאסנא יאה

 בכ רירש יאה ריצקת = + דגנפימ אר יו יאה קירט

 דוכ ןאהאנג אה רֶנַבַבַו * דזאסימ ראֹתֿפַרְנ ארוא

 גכ * דרמ דַהאוכ בדַא ןודב וא + דושימ התסב

 : דידרג דאו ףלַת שיוב תקאמַח תרתכבו

 באב

 א * הרש ןֶמאצ דוכ ָהְיאֹסמַה יארְב רַגַא םרספ יִא

 וַאו :ישאב הדאד תפר הנאניב ץכש תַהָגבו

 ןאנכס וַאו * הדאתפא םאד רד דוכ ןאהד ןאנכס

 ןמ ספ יא ספ : ישאב הרש ראתַפְר תנאהד

 תסדב הכנוג * הד יאהר אר ןַתׁשיוכו ןכב ארניא

 ןתורפ אר ןתשיוכו ןרב * יהָדאתֿפא תַא היאסמַה

 ד אר באוכ : אמנ סאמתָלָא דוכ ָהָיאֹסמַה או ואס

\s 

Ls 

 ןאגזמב אר יכניפ הנו * הדמ האר דוב ןאמשגב
 ה ךננאמו * דנַמכ וא אר ןפשיוכ והא לְתַמ : שוב

 : ןכ ץאלַּב דאיצ תסד וא ךשננג



 ו ןאמילפ לאמא באתכ אי ילשמ | בלש
 יאה האר רַדו * ןרב הֶנרומ ָךנ להאכ ץינש יֵא ו
 ארו הכ + זומאיִב אר תַמכחו ןכ למָאְת ואו
 אמא : ימכאח הנו רורס הַנְו * תסינ יאושיפ ח

 * דזאסימ איהמ ןאתסבאת רד אר דוכ ךארוכ

 : דנכימ עמג דאצַה םסומ רד אר שיוכ ַהְקודָאו

 ָךאוכ זַאו * דיבאוכ יהאוכ דנְנֶב את להאכ יִא ט

 יכדנַאו תפָכ יכדנַא : תסאוכרב האוב "לב Gוכ י

 תהגב אה תסד ןדאהנ םַה רַב יכַדנָאו ' באוכ

 דהאוכ ות רב ןזהאר לתָמ רקפ ספ :באוכ אי

 :חלצמ ךרמ ךננאמ ות רב ידנמזאינו * דַמֲא
 ןאהד גאגנעַא אב * וכ תשז רמו םיִאל ךרמ כי
 * רנזימ הזמנ דוכ ןאמשנ אב : דנכימ ראתפר גי

 .תשגנַא אב * דנזימ ףרח שיוכ יאה יאפ אבו

 אהנורד ׁשֵלְד רד : דנכימ הראשַא שױכ !אה די

 ' דנכימ עארתכא אר תַרארַׁש התסויפו * תסא

 וא רַב תַביצֹמ ןירב אנְב : רשאפימ אראה עאזנ ומ

 דהאוכ רַפַכֹנמ יהָטְחְל רד * רַמָא דַהאוכ ןאהגאנ

 הכ תסַא זיִנ שש : תפאי רהאוכנ אפשו רש ₪

 זיִג תפה הכלב * דראד תרפנ אהנַא זַא דנואדכ

 רֶבָכְתִמ ןאמשְנ : תסָא הורכמ יַו ןאג ָךנ הכז

 אר האנגיב ןוכ הכייאה תסדו * וג לורד ןאבוו
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 נלש רו ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 ח עַארַתְכַא אר דסאפ ךיבאדת הכילה : דזירימ

 ןר זית יראכ ןאיִז רַד הכייאה יאפ ' דנכימ

 ש םלַכַתֹמ בֹדַכְב הכ וג נורד ךהאש : דנשאבימ

 אה עאזנ ןארדארב ןאיִמ רד הכיסכו * דש

 כ האגנ אר דוב דפ רמאוַא ןמ רספ יִא : רשאפב

 :אמנמ ְךרַת אר שוב ָךֶדאמ םילעתו * ראד

 אהנָאו * דנָבָב "אמיאד דוכ לד רב אר אהנָא
 יורימ הארב הכ יניח : זיואיב שיוכ ןדרג רב אר

 יבאוכימ הכ יניחו * דומנ דַהאֹוכ תיאדה ארת

 הכ יתקוו * דר דהאוכ ינאב הדיד ות רב

 ; דומנ דהאוכ המלאכמ ות אב יוש ראדיב
 כ (ןאשיא) .םילעתו גארָג (ןאשיא) םאכחַא הכ אריז

 : תסָא תאיַח קירט זימָא ריבדַת ךיבותו * תא רונ

 רכ יִסולְּפאָנ זַאו * דראד האגנ התיבכ ןז זַא ארת את
 הכ ו לאמנ קאתשמ תלד רד : הנאגיב ןז ןאבז
 וכ אריז + ןשמ התֿפירֿפ שיאה ְךֶלַפ זַאו * שאבמ
 ןאנ ץרק ךי ארְב ץכש הינאז ןז בבסב הכ

 אר אהבנארנ ןאְג רניד ךרמ ןמ * דושימ גאתחמ

 זמ דוכ שונא רד אר שתָא יפכ איִא :דנכימ דיִצ

 חכ רב יסכ אי : דושנ התכוס שא המאנו דריגב

 התכוס שיאה יאפו * דור האר הדנזוס יאה רֵגָכַא

 א \נ

 ב \נ
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 ז,ו ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ | דלש
 שיוכ ָהיאסמה ןז ךזנ הכיפכ תסַא ןינגמַה : דָדרַנָנ טב

 האנגיב דיאמנ סמל ארוא הכרה אריז * דוש לבאר

 רֵגַא .דננכימנ תַנאהַא אר דוד : רֶנאמ רַהאוָנ ל

 יתקו דיאמנ ריס אר דוב ןאָג את י דנכ ירזד

 תֿפַה דוש התֿפְרְג רַנַא ןכיל : רשאב הנסרג הכ אל

 ָהנאכ לאומא ימאמִתו * דומנ רהאוכ רר ןאדנג
 ינז אב הכ יסכ אמא : דאד דהאוכ אר דוכ גל

 למע ןינָג הכרַהו . תסַא לקע לא ץקאנ דנכ אנו
 וא : תֿכאס דַהאֹוכ ךאלַה אר דוב ןאָג רָיאמָנ ל

 דהאוכנ ֹוחַמ וא גננו * תפאי דַהאֹוכ יאוסרו ברצ

 * תסָא דרמ םשכ תדש תַריִג הכ אריז : רש דל

 יה רַב : דומנ דַהאוכִנ תקפש םאֵקַתְנֲא ןור רדו הל

 אר איאטע רנָנרַהו * דרכ דַהאובנ רַפנ הרַֿכ
 :דמנ דַהאוכַנ לובק ינכ הדאיו

 פאב

 ךמאוַאו ראד האגנ אֹרַמ ןאנכס ןמ ָךַסּפ יא א

 האגנ ארמ רמאוא : אמנ .הריכב רוכהזנלאהמ ב

 ךמררמ לִתֶמ ארמ םילעתו * ינאמב הדנז את ראד

 דוכ יאה תַשגנַא רַב אר אהנָא + שיוכ םשֶננ

 םוקרמ דוכ בלק ול רַב אר אהנָאו * דנַבְב
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 ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 ' יתסַה ןַמ רַהאוכ ות הכ וגב תַמֹכֲהְּב : ראד

 ןז א ארת את :ןאֹוכְב שיוכ תסוד אר םהֿפו

 ןאנפס הב יבירנ ןז או * דראד האגנ יִבָנְגַא

 הלש
= 

 ה

 ו הְנאפ ָהְערְד זַא הכ אריז : דיוגימ זימָא קלמת
 רד : שיוכ הכבש תשפ וַאו * םַדרַכ האגנ דוכ

 ינאוג .ןאנאונ ןאיִמ רדו * םדיד ןאלהאנ ןאימ
 הָנְוכ רַד הכ : םדומנ הדהאשמ 2 לא ןיקאנ
 : תפרימ יו הָנאכ ַהארְבו * תשדגימ וא ָהשוג יוסב
 רדו בש יהאיס רד * זור לאז ןיח רד םאש רד

 * דַמָאיִמ יו לאבקתסְב ינז ךניא הכ + טילנ ַתַמְלט

 וג האי ינו : לד תַתאב5 רדו הינאז סאבל רד

 רארק שא הנאכ רד שיאה יאפ הכ שנ רַסו

 עראוש רד יהאנו אה הנוכ רד יהאג : דריגימנ

 ספ : רשאבימ ןימכ רד יהָשוג רה ְךזו * םאע

 איַחיִב אר דוכ ָהְרֶהְנְו * דיסובו תפָרגְב ארוא
 יתַמאלַפ םיאבד ןמ ךונ : תפג ארוא התכאס
 אפו אר דוכ יאה רדנ זורמא הכ אריז * תסַא

 ' םֶדַמָא ןוריב ות לאבקַתסַאְב תַהְג ןיא זַא : םדומנ
 ארת לאחו םנלמְב םאמת יעסְב ארת יור את
 הדינארתסג אה ךשוד דוכ ְרַתְסָב רב : םַתֹפאי

 דוכ ָךֵתְסְב : ירֵצָמ ןאתכ וַא אה אביד אב ' םַא
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 ז ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ | ולש
 :םַא התכאפ רטעמ הכילסו רועו רמ אב אר

 אר ןתשיוכו םיוש ריס קשָע וַא חבצ את איב חי

 רד הנאכ בחאצ אריז : םיזאס םרכ תבחמ זא ₪

 הָרְקנ ָהָסיכ : תסַא התפר רוד פסו * תסינ הנאכ כ

 תעגארמ םאמַת ָךְדַב ור אתו התפְרְג תסדב

 שנאנכס יתדאיז זא ארוא ספ : דומנ דַהאֹובַנ אכ

 אֹונָא ארוא שיאה בל קלָמַת זַאו * דרב התפירפ

 הכ יואג לֶּתָמ וא בקע וַא תעאס רד : דומנ בכ

 קָמחַא ָךננאמו רש הנאור דנמ הנאכ ךאלסב

 * דור ורפ שַרְנְנב רית את : ץאצק יאה ריגנזב גנ

 .דנארימנו * דבאתשימ םאדב הכ יכשְננג לתָמ

 | 5 : דורימ דוכ ןאָג רטכב הב

 ןאנפסבו * דונב ארמ ןארמְפ יִא לאח םַפ דכ
 ליאמ שיאה הארב ות לד + דַײאמנ הָנֹוַת םנאהד הכ

 הכ אריז : שמ הארמג שיאה קירטבו * דושנ וכ

 עימנו * תפַא התכאדנא חורגמ אר יראיסב וא

 הְָואה קירט וא ָהנאכ : דננארוַא רוז ׁשנאגַהְשכ כ

 : דשאבימ ידַאומ תֹומ יאה הרגהבו תסַא
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 לש ח ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ

 .ם-יהאב
 א דוכ ןאוַא תנאטפו * דנכימנ אדנ תמכח איִא

 ג דנלב יאה ןאכמ ַרפְב + דיאמנ ימנ דנלב אר
 : דַתסיִאמ אה קירמ ןאיִמ רד * האר הְראנכב

 ג לכדמ .רזנ * רהש הנהדב אה הזאורד בנאנב
 יא אר אמש הכ +: דנזמ אדצ אה הזאורד

 : תסַא םַרָא ינבב ןמ זאוָאו * םנאוכימ ןאדרמ

 ה ןאקמחַא יִאְו * דימהֿפב אר יכריז ןאלהאג יא

 ו הב הכ ארז .דיונשב :ד"אמנ ךרד אר לקט
 םיאה בל ןדאשוו * םיאמנימ םלַכַת הילאע ךומא

 * דנכימ מנת יתסארב םנאהד : תסַא תמאקתסָא

 המה : דרארימ הורכמ אר תרארש םיאה בלו

 זיִג יה אהנָא רדו * תסַא קחרב םנאהד ןאנַכס

 מ ךרמ ָךזנ אהנַא ימאמַת : תסינ גועמ אי גכ

 םיקתסמ תֿפרעמ ןאגדנבאי זנו * תַא חצאו םיהֿפ
 ' אר הָרקנ הנו דינכ לובק ארמ בידֲאַת : תסַא

 הכ אריז : ץילאכ יאלַט וַא רְַׁשיִב אר תֿפרעַמ
 סיאפנ עימנו * תסַא רתהב אה לעל וא תַמכח

 רו םַתמְכַה ןמ : ררָכ ןאותנ רבארב ּואָב אר
 התפאי אר ריבדַת תפרעמו * םראד תנוכס יכריז
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 ח ןאמילכ לאתמא באתכ אי ילשמ חלש
 * תפא ידב ןתשאד הורכמ דנואדכ סרת :םַא ג

 הורכמ אר וג גורד ןאהדו דַב הארו רבכתו רורג

 ' תסַא ןמ ןאזא למאכ תַמְכֲחו תרשמ : םראדימ די

 ןמב : תסא ןמ ןאזא תֹֹוקו םתסַה םהפ ןמ ומ

 תלאדעב ןארואדו * דננכימ תנטלס ןאהאשראפ
 * דניאמנימ ינארמכח ןארורס ןמב : דנַהדימ יותפ זט

 םראדימ תסוד ןמ : ןאהנ ןארואד ָעימגו ןאפירשו זי

 הכרַהְו * דנראדימ תסוד ארַמ הכ אר ינאנָא

 | תלוד : תפאי דהאוכ רַבְלַטְב דַהְְו דָנַב ארמ ה
 : תלאדעו ינאדואנ ירננאות * תסא ןמ אב לאלנו

 לצאחו * תפא רַתְהַב באנ זו אלט זַא ןמ הָרָמַת טי
 ' םמארֿפימ תלאדע קירט רד : ץלאֿפ חרק זַא ןמ כ
 אר יקיקַח לאמ את : ףאצנא יאה האר ןאיִמ רד אנ

 ןאשיא יאה הניזכו * םנאדרַנ דוכ ןאבַהמ ביצנ
 דוכ קירט יאדבמ ארמ דנואדכ : םואס ןלממ אר בכ

 א ןמ + לזא וַא שיוכ לאמעַא וַא לבק * תשאד גכ
 ןדוב וא שיפ אֹדֲתְבֲא וא * םדוב רארק רב לא

 דולומ ןמ דובנ אה הגל הב ימאגנה : ןאהג רג
 רוָנֹו בָא זא רפ יאה המְׁשְנ הכ יתקו * םרש

 ' דוש אפ רַב אה הוכ הכנָא וַא לבק : רשאדנ הכ
 ארחצו ןימז ןוָנ : םדידרנ דולומ אה לַת זַא שיפ וכ
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 טלש ח ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 עבר ךאבג ווא הנו * דוב התכאסנ זונה אראה
 זכ םכְחַתְסמ אר ןאמפַא וא הכ יתקו : אר ןוכסמ

 אר הריאד הכ ימאגנַהו * םדוב אָגְנָא ןמ תכאס
 הכ ךאלֿפַא הכ יתקו + דאד רארק הנל המס רב
 אר הגל יאה המשְנו * דרכ ראותסא אלאב אר
 טכ * דאד רארק דַח אירֵדְב ןוָג : רינאדרנ ראותסא

 ינאמזו * דננכנ זואגת וא ןאמרפ וא אהבַא את

 ל וא ְךמ האגנָא + דאחנ אר ןימז ָךאיָנב הכ

 השימָהו * םדומנימ ידאש זורב זורו * םרוב ראמעמ

 אל רד ןמ ןארֶתהֶאו : םדרָכימ זארֶתְהֶא וא ָךוצהְב

 םֵדָא נב אב ןמ דאו ' יו ןימז דאב
 : דובימ
 כל לאחב אשוכ) * דיונשב ארמ ןארפפ יִא ןַאלַא ספ

 ל בידָאַה : דנראד האנְנ אֹרַמ יאה קירט הב ינאנָא

 : דייאמנמ דַר ארנַאו * דישאב םיִכַחֹו דיונשב אר

 ל דזנ ור רהו * דונשב ארמ הכיסכ לאחב אש

 הזאורד יאה והאבו * דנכ ינאב הדיד ןמ יאה רד

 הל ארמ הכרה אריז : דיאמנ תטפאהמ ארמ יאה

 דנוארכ יִדנמאצרו * דנכ ליצחת אר תאיַח דַבאי

 ל דנכ אטכ ארמ הכיסכ אמאו : ריאמנ לצאח אר
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 ט | ח ןאמילכ לאתמא באתכ אי ילשמ | מש
 דראד ןמשד ארמ הכרַהו * דנאסר ררצ דוכ ןאְגְב

 : דראד תסוד אר תֹומ

 ט באב

 תפהו * הדרכ אנב אר דוכ הנאכ תמכח א

 ַחיאבד : תסַא הדישארַת אר שיוכ יאה ןותס ב

 גוזממ אר דוכ בארשו הדומנ חבד אר דוב

 : תסַא התסארַא זינ אר דוכ הֶרפסו * התכאס

 רַב תסַא הדרכ אדנ הדאתסרֿפ אר רוכ ןאזינכ ג

 דשאב להאנ הכרה : רחש דנלב יאה תשפ ד

 תסַא לקע לא ץקאנ הכרהו * ריֶאיִב אָננאָב
 זַאו * דירוכב ןמ יאדנ וַא דייאיִב : דיונימ ארוא ה

 אר תלאהנ :דישונב םַא התכאס גוזממ הב יבארש +

 ךולפ םהֿפ קירטבו * דינאמב הדנז הדרכ ךרַת
 דִיאמַנ בידֲאַת אר הדננכ אֹוהָתְסֲא הכרה : דַײאמנ ו

 הכרהו * דנכ ליצהַת אר ייאופר ןתשיוכ רב

 : דשאבימ ביע וא יארב דיאמנ חיבנת אר רירש

 ות זַא אדאבמ אמְנַמ היבנַת אר הדננכ אֹזהַתְסֶא ח

 אמנ היבנת אר םיכח ךרמ אמא ' דנכ תרפנ

 אר םיכח ךרמ : תשאר רהאוכ תסוד ארת הכ ט

 ֵררַמ * דש רדהאוכ םיכח הדאיז הכ הד דרנפ
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 אמש י | ט  ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 : רווֿפַא דַהאוכ שַמְלָע הכ הד םיִלעַה אר לדאע
 סודק תַפרַעַמו * תפָא דנואדכ ָסרַת תמכח יאדַתְבֲא

 יאה זור ןַמ ָהֶטסאוב הכ אריז : דשאבימ תנאטפ

 תיארב זַא רמע יאה לאסו * רש דַהאוכ ריתַכ ות

 יארְב יתפַה םיכַח רַנַא : דידרנ דהאוכ הדאיז

 ייאהנתב יאמנ אזהְתְסֶא רגַאו * יתסה םיכַח ןתשיוב

 ' תסא וג הָואי קמחַא ןז + דוב יהאוכ ןָא למחתמ
 דוכ ָהנאכ רד זנו : דנאדימנ גיהו תסַא להאג

 : יפרכ רב רהש ךנלב יאה ןאכמ רד * דנישנימ

 הכ אר ינאנַאו * דנאוכב אר ןאגדנור האר את

 לָהאָג הכרַה : דנורימ יתסארְב דוכ יאה הארב
 לקע לא ץקאנבו * דרג רַב אָגנִאב רשאב
 ןאנו * תסַא ןיריש הרש הדידוד יאהבָא : דיוגימ

 ןאגְרמ הכ דנאדימנ ואו : רשאבימ רידל היפ

 יאה קמע רד שנאגרש תַנֲעַרֹו * דנַתסַה אָננֲא רד

 : דנשאבימ היואה

Aes 

 אר דוכ ָךַרָּפ םיכח ספ * ןאמילס לאתמַא

 ןזח תעאב קמחא ְךַכְפ אֹמַא * רואסימ רורסמ

 רראדנ תעֿפנמ תרארש יאה ןנג : דרושימ שָרֶדאמ '
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 י = ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 רנוארכ : דַהָריִמ ייאהְר תֹומ וַא תלארע אמא

 ' דושב הנסרג דראדגמנ אר לדאע ךרמ ןאג

 הכיפכ : דזאפימ לטאב אר ןארירש ױזרַא אמָא

 אֹמַא ' רדרגימ ריקפ דנכימ ראכ תֶסס תסדב

 ןאתפבאת רד הכיסכ : דזאסימ ינג ךפאָג ָתסָר
 רד הכיסכ אמא ' תסַא לקאע ְךסַפ דנכ עמנ

 : תסַא הדנרוָא םרש רכפ רבאוכימ האצה םסומ

 םלט אֹמַא ' תפא אה תַכרַב ןאלראע כ רב

 ןאלדאע ךאגדאי : דנאשופימ אר ןארירש ןאהד
 : דידנג דהאוכ ןארירש םסא אמא ' תסַא ךראבמ

 קָמחַא אמא * דנכימ לובק אר םאכחַא לד אנאד

 האר יתפארב הכיסכ : רש רַהאוכ ףָלַת וג רפ

 האר הכ יסכו ' דררג ךלאס תיִיִנְמַא רד דר

 הכרַה : רש דַהאֹוכ ראכשַא דזאסימ גכ אר דוכ

 וג רפ קמחַא אמא  דנאסרימ םֶלֶא דנזימ ךמשנ

 ' תסַא תאיח הָמשְנ ןאלראע ןאהר : דושימ לת
 ןיגב : דנאשופימ אר ןארירָש ןאהד םלט אמא

 האנג רה תבחמ אמא ' דנאזיננַאימ אה עאזנ

 ןאנשיפ תנאטפ יאה בל רד : דזאסימ רותסמ אר

 ָךרַמ תשפ תַהְגב בוָנ אמָא ' דושימ תפאי תמכח

 הריכר אר םֶלע ןאמיכַה : תא לקע לא ץקאנ
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 תכאְלַהְב ךידמ קַמְחַא ןאהד אמא * רננכימ
 ומ ךאד ראצה רהַׁש ןאדנמתלוד לאומַא : תסַא
 ַתָכאלַה ןאריקֿפ יַאוניב אֹמַא ' רשאבימ ןאשיא

 מ תאיַחְב ידַאמ לדאע ךרמ למַע : תפָא ןאשיא

 : דמאגנַאמ האנגב רירש לוצחמ אֹמַא ' תסַא
 זי תאיַח קירט רד דכאד האגנ אר ביראת הכיסכ

 הארמג דיאמנ ְךרַת אר היבנַת הכיפַכ אמא  תסַא
 חי * דשאבימ וגנורד דנאשופימ ארצנב הכיסכ : דושימ

 טי ָתתכ : תסַא קמחַא דהד עויש אר ןאתהב הכיסכ

 הכנָא אֹמַא ' דשאב ימָנ ילאב האנג וַא םאלכ
 כ ןאבז : תסַא לקאע דיאמנ טבצ אר שיאה בל

 ןארירש לד אֹמַא * תסַא ץלאֿכ ָהֵרקִנ ןאלדאע
 אכ אר יראיסב ןאלדאע יאה בל : דשאבימ יש אל

 : דנרימימ ילקעיב זַא ןאקמחַא אֹמַא * דנכימ תיאער

 ככ רַב תַמחז גיהו * דזאפימ דנמתלוד דנואדכ תַכרַב

 ג זארתהַא דב למע רד לָחאָג + רָיאזפַאימנ ןָא

 רכ ןארירש ףוכ : תמכח רד תנאטפ בחאצו * דראד

 אטע ןאׁשיאָב ןאלדאע ַױזרָאו ' דסרימ ןאשיאָב
 הכ דובאנ ריִרָש דאב רֶרָנ ןתשלג לֶתַמ : רש דַהאוֿכ
 : תפָא ינאדְואג ָךאינב לדאע דרמ אמא * דושימ
 וכ ןאמׁשג יארְב דודו ןאדנַד יארְב הכרס הכנאגג
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 הכ ינאנָא וארְב לָהאכ ךרמ תסַא ןינְנמַה * תסַא

 ליוט אר רמע דננאדכ סרַת : דנתסרפימ ארוא מ
 רהאוכ האתוכ ןארירש יאה לאס אֹמַא * דזאסימ

 אמַא  תסַא ינאמדאש ןאלדאע ךאטתנא : רש חכ

 דנואדכ קירט : רש דַהאֹוכ עיאצ ןארירש ךימא טכ

 ןאלָמאע ָתהְגב אֹמַא * תסַא העלק ןאלמאכ תהְגב
 ךרחתמ זגרַה לדאע ךרמ : רשאבימ תכאלַה רש ל

 דנַהאוכנ ןכאס ןימז רד ןארירש אמַא * רש דַהאוכנ

 אמא * דנאיורימ אר תמכח ןאקידצ ןאהד : תשנ אל
 : רש דַהאוכ הדנכ השיר זַא ןאיוג גורד ןאבז

 אמַא ' תפַא ףראע חִיצרַמ ךומאָב ןאלראע יאהבל בל

 : תסַא אהגורד וַא רפ ןארירש ןאהד

 א באב

 ' תסַא הורכמ דנואדכ ָרזנ בלקת אב וארַת א

 רבַכַת ןוָג : תסַא וא הרידנפפ םאֹמַת גנַכ אמא ב

 ןאעָצאותמ אב תַמכח אֹמַא ' ריָאימ תַלאָגַכ ךִיָאימ

 תִיאדַה אר ןאשיא ןאתסאר ָתַילמאכ : תסַא ג

 אר ןאשיא ןאראכ תַנאיִב יגַכ אֹמַא * דנכימ

 תעֿפנמ בֵצג ור רד ירננאות : דואסימ ךאלַה ד

 : רָשכבימ ייאהר תֹומ וא תלארע אֹמַא ' דראדנ
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 אי ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 ' דזאפימ תפאר ארוא קירט למאכ ךרַמ תלאדע

 ; דָררַנִמ ךאלַה דוכ תרארש וַא .רירש אמא
 ' דָשבָבימ יצאלַכ אר ןאשיא ןאתסאר תלאדע
 ראתֿפְרְו דוכ תנאיִכ רַד ןאראכ תַנאיִכ אמא

 דובאנ וא ךימא דרימב רירש ָךרַמ ןוָג : דנושימ

 ךרמ : דושימ פלח ןארָא רוז ךאטתנאו ' דדרנימ

 וא יאגב .רירשו * דושימ ץיאלב יגנַת וא לדאע

 אר דוכ ָהָיאפמַה שנאהדב קפאנמ מ + דִיֲאיִמ

 תאְגְנ שיוכ תֿפרעמב ןאלדאעו * דואסימ ךאלַה

 ידאש רהש ןאלדאע יִדֹנֵמ תדאעס וַא : דנָבאי ימ

 : דיאמנימ גאהתַבֲא ןארירש תַכאלַה זַאו * דנכימ

 אֹמַא * דושימ עפתרמ רהַׁש ןאתסאר תכרב וַא

 הכיסַכ : רדרגימ םדַהנמ ןארירש ןאהד זַא

 לקע לא ץקאנ רָראמש ריקַח אר דו5 היאסמה
 : דנאמימ תכאס תנאטפ בחאצ אמא ' רשאבימ

 שאפ אראה רס דנכימ שדרג ימאמנב הכיסכ

 יֹפַמ אר רמַא לד ןימַא ץנש אמַא ' דזאסימ

 ' דנתפאימ םדרמ תסינ ריבדת הכייאג : דראדימ

 הכיסכ : תסַא .ןארישמ ַתַרְתַכ וַא יתמאלס אמא

 ' תפאי רהאּוב רַרָצ התבלַא רש ןמאצ ביר יארב

 : רשאבימ ןמָיִא דראד הורכמ אר תנאמצ הכיסכו
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 אי  ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ | ומש
 הכנאנָנ * ררארימ האגנ אר תַזֶע ָתְריִ וכינ ןז זט

 ָךרָמ : דניאמנימ תטפאחמ אר תלוה ןארוָא רוז זי

 םַתַפ ָךרַמ אמא ' דיאמנימ ןאסחא ןתשיוכב םיחר

 תרגא רירש : דנאגנרימ אר דוכ דכְג שיכ חי

 תלאדע הדנראכ אמא ' דנכימ ליצחת הדנבירפ

 תאיַחְב ידַאומ תלאדע הכנאנג : אר יקיקח ךומ ט

 דיאמנ יֹוֵרַפ אר תַרארַׁש הכרַה ןינְנמַה ' תסַא
 דנואדכ מ ןאקלכגכ : דנאסרימ תֹומב ארוא כ

 וא ָהדידנַכַפ קירמ ןאלמאכ אֹמַא * דנא הורכמ
 ' רש רַהאכַנ ארבמ רֹרַׁש 'אנק : רנשאבימ אכ

 ןז : תפאי דנהאוֿכ תאָננ ןאלדאע תיל אֹמַא בכ
 : זארג יניב רד תסַא ןירז הקלח * לקעיב הֶלימג

 ראֿפתַנָא אֹמַא ' תסַא ץחמ יוכינ ןאלדאע יוזרָא כ

 רנשאפיממ הכ רנתסה : רשאבימ בַצֹג .ןארירש רכ

 הָננֲא זַא הדאיִז הכ דנתסהו * דנזודנַאימ רתשיבו

 : דַמאָננאיִמ ידנמזאינב אמא דנראדימ האגנ דיאש

 דנכימ באריס הכרהו * דושימ הברֿפ יִכָס ץכש הכ
 אר הלג הכרה : תשג דהאוכ בָאריס זינ .דוכ וכ

 ' דרכ דנהאוכ תנעל ארוא םדרמ דראד האננ

 : דוב דהאוכ תַכרב ןַא הדנשורפ כ רַב אמא

 ' דיוגימ אר ידנמאצר דבלטב אר ייוכינ. הכיסכ זכ
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 דַהאוכ ץראע וא רַב דבלטב אר ידַב הכרה
 חכ דַהאוכ דנכ לכות דוכ ירגנאות רַב הכיסכ + רש

 הפוכש ובס גרב לַּתָמ ןאלדאע אמא * דאתפא

 מנ אר דוֿכ ָהנאכ להַא הכרה : דוא דנָחאוכ
 קַמחַאֹו * דוב דהאוכ דאב וא ָביִצַנ דנאָגנַרְב

 ל ָךרמ ַהֶרמַת : דש דהאוכ ןאלד םיכָח הדב
 אראה ןאג הכיסכו * תסא תאיַח תכרד לדאע

 אל רַב לדאע ָךרַמ ךניא :תסַא םיכַה דנכ רצ

 הדאיִז הבתרמ דנג םַפ ' תפאי דהאוכ אזנ ןימז

 : ראכ האנגו רירש דרמ

0 0% 

 א אר תֿפרעַמ ררארימ תפוד אר בידֲאַה הכרה

 תרפְנ היבנָת וַא הכרה אֹמַא ' דראדימ תסוד

 ב דנואדכ ידנמאצר וכינ ךרמ : תסַא ישחו דנכ

 ריבדַת בחאצ וא אמא ' דיאמנימ ליצחַת אר
 גידַב זַא ןאסנא : תכאס רַהאוכ םולמ אר דפאפ

 ׁשבֹנג ןאלדאע השיר אֹמַא ' דושימנ ראותסא
 דדוכ רַהׂש גאת החלאצ ןז : דרו דַהאֹנ

 יגדיפופ לֶּתֶמ דאס לג הכינז אֹמַא * דשאבימ

 ה ןאלדאע יאה רכפ : רשאבימ שיאה ןאוכתסא רד
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 : תסַא בירפ ןארירש ךיבאדַת אמא * תפא ףאצנא

 אמַא ' תסַא ןימַכ רד ןוכ יארְב ןארירש [אנכס ו

 ןארירש : דהרימ יאהַר אר ןאשיא ןאתסאר ןאהד ז

 ןאלדאע ָהנאֿכ אֹמַא * רנושימ תסינ הרש ןוגזאו
 שלקע בכח רַב ןאסנא :דנאמימ רארק רב ח

 דנָהאוכ לגב ןאלד גכ אמָא * דושימ חודממ
 התשאד םדאכו רשאב ריקַח הכיסכ + תשנ ט

 רַב אר ןתשיוכ הכיסכ וא * תסַא רתהב רשאב

 יארְב לדאע ָךרַמ : דשאב ןאנ נאתחמו רזארפַא י
 יאה תמחר אֹמַא ' דנכימ רכפת דוכ ןאוָיַח ןאנ

 אר דוב ןימז הכיסכ : תסא ישייב הת ןארירש אי

 הכרה אמָא ' דש דהאוכ ריס ןאנ זַא דנכ ערז

 :תסַא לקַע לא ץקאנ רָאמנ יִוְרִָּפ אר ליטאבַא
 אֹמַא * רזרוימ עמט ןאראכדב ךאכשב רירש ָךרַמ בי

 אהבל ךיצקַת רד : דרוָאימ הוימ ןאלדאע ַהָשיר ג

 יגנַת זַא לדאע ָךרַמ אֹמַא ' תפָא ךלהמ םאר
 א דוכ ןאהד ָהרַמַת זַא ןאסנא : דָיִאיִמ ןוריב די

 ואב ןאסנא תסד תאפאכמו ' דושימ ריס ייוכינ

 שדוכ ָךמנ רד קַמחַא ָהאר : רש רדַהאֹוכ דר ומ

 םיכח דונשב אר תחיצנ הכרה אמא ' תסַא תסאר

 אמא * דושימ ראכשַא "ארופ קמחַא בצג : תסַא זט
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 בי = ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 יתפארב הכרַה : דנאשופימ אר תלאנכ דנמדרכ

 ךהאשו * דנכימ רַהאֹט אר תלאדע דיאמנ קטנת

 רישמש ָברַצ לתָמ הכ דנַתסַה : אר בירֿפ גורר
 ןאמיכח ןאבז אֹמַא * דננזמ לטאב יאה ֿרַח
 ראותסא דַבֲאב את וגתסאר בל : רשכבימ אפש

 יניִע לא תַפְרט וג גורד ןאבז אֹמַא * דנאמימ
 בירפ דנכ דסאֿפ ריבדַת הכרה לד רד + תסַא

 ינאמדאש אר חלצ ןאגדנהְר תַרְושַמ אֹמַא * תסַא

 ' דושימנ עקאו הלאצ ךרמב ידב יה + תסַא

 יארבל : דש דנַהאוכ רפ אלַב זַא ןארירש אמא

 ןאלמאע אמא * תסַא הורכמ רנואדכ זמ וג גורד

 אר םלע ךריז ךרמ : דנַתפַה וא הרידנספ יתסאר

 אר תקאמַח ןאקמחַא לד אמַא ' רָראריִמ יֿפבמ

 דַהאוכ תַנטלָס גנַרו ץכש תסד : רזאסימ עיאש

 :דרכ דסאוכ ינדנב להאכ ךרמ אֹמַא ' דומנ

 אמא * דואסימ ינַחְמ ארוא ןאסנא לד תרורכ

 ךרמ : דינאדרג דהאוכ ןאמדאש ארוא וכינ ןכס

 אֹמַא * דושימ יראה דוכ הָיאפמה יארְב לדאע

 ךרמ : דנכימ הארמג אר ןאשיא ןארירש האר

 אֹמַא * דנכ ימנ ןאיִרַב אר דוֿכ ךאכש להאכ
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 ג , בי ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ  נש
 קירט רד + תסַא ןאפנא יאהבנארג ירננאות נז חכ

 תֹומ שיאה האגרדג רו ' תסַא תאיַח תלאדע
 : תסינ

 ב

 תעאטַא אר דוכ דפ ָבידָאַה םיכח ָךִַפ א

 אר דידהַת הדננכ אֹוהָתְסַא אֹמַא ' דנכימ

 אר יײיוכינ שנאהד ָהְימ וא דרמ | + דונשימנ ב

 דַהאֹוכ ארמְלְט ןאראכ תנאיֿכ ןאָג אֹמַא ' דרוימ
 ןאנ דראד האגנ אר דוכ ןאהר הכרה + דרוכ ג

 יאה בל הכיסכ אמָא * דךיאמנ תטפאחמ אר שיוב

 להאכ ץיכש : רש רהאוכ ךאלַה דיאשגב אר דוכ ד

 ןיבש אמָא * דנכ ימנ אריפ יזיִנו דנכימ וזרָא

 ורד זַא לדאע ךרמ : דש דהאוכ הברפ גנרז ה
 דהאוכ לגו אוסר רירש אמא ' דראד תַרּפָנ ןַתֿפנ

 למאב רוב קירט רד הכ אר יסכ תלאדע : רש \

 ןאראכ האנג תרארש אמא * דנכימ תטפאחמ תפא

 דנמתלוד אר דוכ הכ רנתסה : דואסימ ךאלַה אר +

 ןתשיוכ הכ דנַתסַהו ' דנראדנ ןיהו דנראמשימ

 :דנראד ראיסב ָתלֹוו דנראגנַאמ ריקפ אר
 אמא ' דוב דַהאוכ וא ןאג היפ ץכש תלוד ח
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 אנש א ןאמילכ לאתמא באתכ א ילשמ
 מ ןאלדאע ךונ : דינש דַהאונ אר דידהַת ריקֿפ

 שומאכ ןארירש גארָנ אֹמַא ' רש רהאוכ ןאמדאש

 י אדיִפ זינג עאזנ זִג רּבַכַת וַא + דיררג דהאוכ

 דנריזפימ דנפ הכ ינאנָא אב אמא ' דושימנ

 אי דוש אריפ תלאטב וַא הכ יתלוד : תסַא תמכח
 רוכ תפדב הכרה אמא ' רשאבימ ץקאנת רד

 בי רד הכ ידימא : דוב דַהאוכ דיאזת רד רזודנָא
 אֹמַא ' תסַא לד יראמיב תעאב רשאב קיועת ןָא

 גי םאלכ הכרה : רשאבימ תאיַה תַכרַד דארמ לוצח

 ' דזאפימ ךאלַה אר ןתשיוכ רראמש ראוב אר

 : תפאי דהאוכ באות רסרתימ םכח וַא הכרה אמא

 רי זָא את ' תסַא תאיַה קמשג םיכח ךרַמ םילעת

 ומ תמענ וכינ לקע : דַהד יאהר גרמ יאה םאר

 תכָס ןאראכ תנאיכ ָהאר אֹמַא ' רֵׁשֹכַבמ אר

 ומ * דנכימ למע םלע אב ךרז ץבש רה : תסַא
 יי דצאק : דזאפימ רָשַתנִמ אר תקאמה קמחַא אמא

 לוסב אמא * דושימ .ראתפרנ אלנ רד רירש

 הי יסָכ יארב תנאהַאו רקפ : רשכבימ אפש ןימַא

 הכרה אֹמַא ' דיאמנ ְךרַת אר בידֲאַה הכ תסַא
 טי ייוזרָא : רש דַהאוכ םַרַתֹחֹמ דנכ לובק אר היבנַת

 אֹמֲא * תסא ןיריש ןאָג יאֹרְב דש לצאח חכ
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 די | ג ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ בנש
 אב : דשאבימ ןאקמחַא ָהורכמ ידב זַא באנתְנא כ

 קיפר אמא י רש יהאוכ םיכחו ןכ ראתפר ןאמיכַה

 ןאראכהאנג אלב : תפאי רַהאוכ רַרַצ .ןאלָהאָג אנ

 וכינ .יאזנ ןאלדאע אֹמַא ' רנכימ בקאעַת אר
 אר ןארספ ןארַסְּפ חלאצ ךרמ + תפאי רנהאוכ בכ

 ארְב ןאראכ האנג תלוװ * דאר רהאוכ תרַא
 ןאריקפ הערומ רד : רש דַהאוכ הריכד ןאלדאע גכ

 יב וַא הכ דנַתפַה אֹמַא  תסַא ראיסב .ךארוכ
 זאב אר בוָנ הכסכ + דנושימ ךאלַה יפאצנא דב

 הכיסכ אמא  דנכימ תרפנ שיוכ ךספ וא דראד

 בידאַה םאמַת יעסב ארוא דרארימ תסוד ארוא
 דוב ןאָג יס יארְב לדאע  ָךרַמ : דיאמנמ הכ

 : רוב .דהאוכ גאתחמ ןארירש םכש אֹמַא * דרוכימ

 הי: באב

 ' דנכימ אנב אר דוכ ָהנאכ םיכת ןח רַה = א

 בארַֿכ דוב תסד אב ארנָא להאג ןז אֹמַא
 ַא דָיאמַנ ךולפ דוב יתסארב הכיסכ + ךיאמנימ ב

 גפרוכ קירט רד הכיסַכ אמא ' רַסרַתיִמ דנואדכ

 ןאהד רד : דיאמנמ ריקחַת ארוא תא ראתפר ג
 ןאמיכַח יאהבל אמא ' תסַא בכת בוָנ קמחַא
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 גנש ד ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 ד ואג הכייאָג : דומנ דהאוכ תטפאחמ אר ןאשיא

 לוצחמ ואג תווק זא אמא * תסַא ךאפ רכָא תסינ

 ה אמָא ' דיוגימנ גורד ןימַא דהאש : דושימ דאיז

 ו הדננכ אֹוהָתְסֲא : דנכימ קטנת בּדָכְב גורד ךֶהאש

 דרמ תהגב אמָא ' דבאימנו רבלטימ אר תמכח

 ז קַמחַא ךרמ רוצה וַא : תסַא ןאסָא םלע םיהֿפ

 יהאוֿכנ וא רד אר תפרעמ יאהבל אריז * ןש רוד

 ה דוכ האר הכ תסַא ןיא ךריז ךרמ תמכה : תפאי

 בירפ ןאקמחַא תקאמַח אֹמַא ' דיאמנ ךרד אר

 ט אמָא ' דננכימ אֹזהֲתְסֲא האנגב ןאקַמחַא : תסַא

 ו יָכלַת ןיבש לד : תסא ידנמאצר ןאתפאר ןאימ רַד
 תכראשמ ןָא ישוכ רד בירגו ' דנאדימ אר ןתשיוכ

 אי ' דש דַהאוכ םדהנמ ןארירש ָהְנאב : דראדנ

 בי יהאר : דרַוָא רהאוכ הפובש ןאתסאר ָהַמִיַכ אֹמַא

 אֹמַא * דיאמנימ םיקתסמ ימַדֲא רטנב הכ תה

 י בעלו והל רד םַה : תסַא תומ קרט ןָא תבקאע
 : תפָא ןזח ישוכ ןיא תבקאעו * דשאבימ ןינמנ לד

 די דוכ יאה האר וַא תסַא רתרמ לד רד הכיסכ

 ומ ךרמ : תפא ריס דוכב חלאס ךרמו * דושימ ריס

 ךריז ךרמ אֹמַא * דנכימ רואב אר ןבפ רַה לחאנ
 וט םיכְח דרמ : ךיאמנימ למָאְת דוכ ראתפר רַר
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 די = ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ | דנש
 קמחַא אֹמַא ' דיאמנימ באנתַגַא ידָב זַאו דָסרַתיִמ

 קלב גכ ךרמ + רשאבימ ןמֲא דוכ .ךורג א ז
 ָבחאצ וא (םדרמו) * דיאמנימ ראתפר הנאקמחַא

 תקאמח ןאלהאנ ביצנ : דנראד תַרֿפנ ןט ַאוס ה

 : דוב רַהאוכ ןאכריז ןאת תֿפרעמ אמא * תסַא

 ןארירשו * רנושימ םַכ ןאכינ רוצה רד ןאראכדב טי

 היאסמה : דנַתסיִאימ ןאלראע יאה הזאורד דזמ כ
 ןאתפוד אמא ' דראד תרפנ וא וַא זינ ריקפ

 ריב היאסמח הכרה : דנראיסב דנמתלוד ץכש אכ

 אשוכ אמא * דורעמ האנג דראמש ריקח = אר

 איִא : דואמנ םחרַת ןאריקֿפ רַב הכיסכ לאחב בכ

 אֹמַא * דנושימנ הארמג רספאפ ְךיבדַה ןאבחאצ

 תמחב דניאמנימ וכינ ךיבדת הכינאסכ יארב

 תעפנמ יתקשמ רַה זַא :דוב דַהאֹוכ יתסארו גכ

 ; דמאגנַאימ ץחמ ָךקֿפְב אהבל ָםאלכ אמָא  תסַא

 תקאמח אֹמַא ' תסָא ןאשיא תְלְוד ןאמיכַח גאת דב

 אהנאג ןימַא ךהאש : תסַא ץיחמ תקאמח ןאקַמחַא הכ

 קטנַת גורדב הכרה אמא ' דַשכבימ תאְננ אר

 רנואדכ סת רד :תסַא ץחַמ בירֿפ דנכימ וכ

 רהאוכ אָנלַמ ארוא ןאדנורפו * תסָא יוק ךאמתעא

 זא את ' תסא תאיח ָהָמשְג דננאדכ ַסרַת : דוב מ
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 הנש וט , די ןאמילס לאתמא באתב אי ילשמ
 חכ האשראפ לאלֶג : דניאמַנ באנַתְנַא תֹומ יאה םאד
 יִמָכ זַא ןאטלס יגְתסכשו * תפָא קולמ תַרתב זַא
 טכ לא ריתכ דשאב בַצנ ריד הכיסכ : תסַא םדרמ

 דוב ָביצנב אר תקאמַח קלכנכו  תסַא םהֿפ
 ל אֹמַא ' תסַא ןֵהַב ַתאֹיַה םארָא לד : דִרָביִמ
 אל רַב הכרַה : תסַא אה ןאוכתסא יגדיסופ דַסַח

 ריקה אר רֿכ ָהֶדנַירֿפָא דנכ םלמ ריקפ
 ארוא דנכ םחַרַת ןינסמ רַב הכרַהו * דראמשימ
 בל ריזב דוכ תַרארׁש וא רירש : דיאמנימ דיגמת

 ררימב ןוג לדאע ְךרמ אֹמַא * דושימ הרנַכֿפַא
 גל םיהֿפ ךרמ לד רד תמכה : רַראד דאמָתָעא
 ראכשַא ןאלהאג ןורדנא רד אמא * דושימ ןכאס
 דל * דנאדרגימ עיֿפר אר סוק תלארע : רדרְנימ

 הל יִדנָמאצְר : תסַא ראע םק יארַב האננ אמא

 וא בֵצֹנ אמָא * תפָא לדאע םדאכ רב האשדאפ
 :ןאתַרמֿפ תסָּפ רַב

 וט באב

 א ןכפ אמַא ' דנאדרנימרב אר םשָכ םרנ באוג

 כ ןאמיכַח ןאבז : דַרֲאיִמ ןאָנִהב אר שנ ךלַת
 ןאקמהַא ןאהד אֹמַא ' רָשבבימ תנז אר םלע
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 ומ ןאמילכ לאתמא באתכ אי ילשמ | ונש
 רד דנואדכ ןאמשנ : ךיאמעמ קטנת תקאמחְב :
 ןאבז : ררגנימ ןאכינו ןאדַב רבו * תסַא אָג המָה ד

 חור יגְמסָכָש ןָא כו * תכַא תאיח תכרד םיאלמ

 * דראמשימ ראוכ אר רוכ ָךֵדפ ְבידֲאַת קמחַא : תסַא ה

 : דשאבימ ךריז דראד האגנ אר היבנַת הכרה אמא
 אמַא * תסַא םיטע גנג לדאע ררמ הנאכ רדו

 ןאמיכַח יאהבל : תפַא תרודכ ןארירש לוצחַמ ו
 ןאקמחַא לד אמא ' דואסימ רֶׁשֲתֹנמ אר תּֿפרעַמ

 רנואדפ ךֵמ ןארירש ינאברק : תפינ םֶכחַתְסמ ח
 הדידנפפ ןאתסאר יאעד אמָא ' תפא הורכמ

 * תסַא הֹורכַמ דננאדכ דזנ ןארירש האר : תסוא ט

 אֹרְב : דראדימ תסוד אר תלאדע ןאוריִפ אמא י

 * תפָא תנפ ָבידֲאַת דיאמנ ְךרַת אר .קירט הכרה

 : ררמ  דהאוכ דֹנכ תַרֿפנ היבנַת וַא הכרה
 דנג ספ ' תסַא דנואדכ רוצח רד ןודַבַאו היואה אי

 אֹוהֲתְסֲא :םֵדָא ינב יאה לד הדאיז הבתרמ כ
 ןאמיכַה ךזנו ' דַראדנ תפוד אר היבנת הדננכ

 תניז אר הָרהְנ ןאמדאש לד : תֿפַר דַהאֹובנ גי

 : דושימ רַפֹכֹנמ חור לד כלת וא אמָא * רַהדימ
 ןאהד אמָא ' דבלטימ אר תֿפרעמ םיהָפ דרמ לד די
 יאה ור ימאמת : דַרָנמ אר תקאמַח ןאקמחַא וט
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 מש המ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 תפאיצ לד ישוב אמַא ' תסַא דב ןאשכ תַביצֹמ

 מ דנואדכ סרַת אב ְךֵדנַא לאומַא + תפָא ימיאד
 זי ןאוכ : באֹרַמַצֲא אב םיטע גנג זא * תסַא רַתהּב

 א * תסַא רַתהב רשאב תַבַחֹמ הכייאג רד לוקב

 ח ָךרַמ :רׁשאב תוארע ןָא אב הכ יראורפ ןאג

 ריד ץיכש אמא ' דזיגנַאימ רב אר עאזנ וכ דנת

 טי ןאלהאכ האר : דנאדרנימ ןכאס אר תמוצכ ב
 האש ןאתסאר קירט אמא * תפָא תֹפַב ראכ לֶתְמ

 כ י דזאסימ ןאמדאש אר רדפ םיכח ָךסָּפ : תסַא האר |

 : דראמשימ ריקה אר שיוכ ךדאמ קַמחַא ךרמ אמַא

 אב * תפָא ישוכ לקע לא ןיקאנ ץיכש רטנ רד תקאמח

 בכ זַא : דָיאמנימ ךולפ יתפארב םיהֿפ ָךרַמ אמא

 אמא * דושימ לטאב אה ריבדַה תרשמ םדע

 : דנאמימ רארקרב ןאגדנהד תרשמ תת זַא

 גכ * דושימ לצאח ידאש שנאהד אוג וַא ןאסנא יארב

 וכינ ראיסב הָג דש התפג שֶלַחַמ רד הכ ינסו

 וכ אלאב יוסב ןאלקאע יארְב תאיַח קירמ : תַא
 הכ דנואדכ : רש רוד לֿפסַא ָהואה וַא את * תפָא
 ךודח אמא * דזאסימ םֶדַהֹנֹמ אר ןארבַכַתמ ָהָנאכ

 וכ דסאפ יאה ריברַת : דיאמנימ ראותסא אר ןז הויב

 הדידנֶספ ןאנכס אמא ' תפא הורכמ דנואדכ ךונ
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 ומ ,וט  ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ חנש
 רשאב דוס ץירח הכיסכ : תסַא ןארהאט יארְב מ

 וַא הכרה אמא ' דזאסימ רדכמ אר דוכ הנאכ

 ךרַמ לד : תסיז דַהאוכ רראד תַרֿפנ אה הֶיְרַה חנ
 ןאהד אמַא * דנכימ רכַּפַת ןדאד באוג רד לדאע

 דנואדכ : דזאפימ יראָג אר רַב יאה זיג ןארירָש טכ
 אר ןאלדאע יאעד אמא ' תסַא רוד ןארירָש זַא

 : דזאסימ ןאמדאש ארלד ןאמשנ ךונ : דונשימ ל
 :ריאמעמ וגמ רפ אראה ןאוכתסא וכינ בכ

 ןאמיכח ןאיִמ רד ' דונשב אר תאיח ָהיבנת הכישוג אל

 דיאמנ ךרַת אר בידֲאַת הכרה : רש דהאוכ ןכאס בל

 היבנַת הכרה אמא ' דראמשימ ריקח אר דוכ ןאג

 ָסרַת : דיאמנימ ליצחַת אר לקַע דב אר ל
 ורשיפ עצאוַתו ' תסַא תַמכח בידַא דנואדכ

 : דשאבימ תמרח

 זמ באב

 אמא  תסַא ןאסנא ןאוַא לד יאה ריִבדַת א
 המה : דשאבימ דנואדב ָךנאָג וַא ןאבז קטנת ב

 ' תסַא ךאפ שדוכ רמנ רד ןאסנא יאה האר

 : דזאפימ תבאת אראה חור רנוארכ אמָא

 רכפ את ' ןכ יפת דנוארכב אר דוכ לאמעַא ;
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 זמ ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 יארב אר זיִנרַה דנואדכ : דַוש ראותסא ות יאה

 יארְב זינ אר ןארירשו * תפא התכאס ןָא ָתיאֹנ

 דננאדכ ךזנ דכאד רורגמ לד הכרה :אלב זור

 זא : דש דהאוכנ ארבמ זנרה ואו ' תסא הורכמ

 סרתבו * דושימ הראפכ האנג יתסארו תמחב

 יאה האר ןוָג : דושימ באֹנֲתְנַא ידַב זַא דנואדכ

 אר שנאנמשד ' דשאב דנואדכ הְדידנְספ ץיבש

 הכ ךַדנַא לאומַא : דרנָאמ הלאצמב יו אב זינ

 ןאוארפ לכד זַא ' תסַא רַתהב רשאב ףאצנא אב

 ' דנכימ רכָּפַת שקירט רד ןאסנא לד : ףאצנא ןודב

 : דזאסימ ראותסא אר שיאה םדק דנואדכ אמא

 רד וא ןאחדו ' תסַא האשדאפ יאהבל רב יִחַו

 י תסאר יאה גנַֹו וזארת : דיאמנימנ זואגת ירואד

 תענצ הסיב יאה גנַפ יִמאֹמְתְו * תסַא דנואדכ ןאזַא

 הורכמ ןאהאשדאפ ָךזנ דב למע + רשאבימ יו
 רארקרב תלארע וַא ןאשיא יִסרכ הכ אריז  תסַא
 ןאהאשדאפ ָהָדידנסַפ וג תסאר יאהבל : דנאמימ

 צג : דנראדימ תסוד אר ןאיוג תסארו * תסַא

 םיִכַח ָךרַמ אמַא * תסַא תֹומ ןאלוסַר ןאהאשדאפ
 האשדאפ ָהָרהְנ ךונ רד : דנאשנימ ורפ ארנַא

 יראהבְונ ךבַא ָלָתֶמ וא ידנמאצרו ' תסַא תאיַה
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 ומ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ | םש
 ראיפב הָנ ןילאכ ָךז וַא תַמכח ליצהַת : תסַא מ

 הריזגרב הרקנ וא םהֿפ ליצחַתו * תסַא רַתהב

 ' תפָא יב וא ןדומנ באנתגא ןאתסאר קירט :רַת +
 אר שיוכ ןאג דכאד האגנ אר דוכ האר הכרָהו

 תכאלה ור שיפ רבכת : דיאמנימ תטפאהמ חי

 עצאות אב : יבארכ ור שיפ רורגמ לדו * תסַא ט

 ןדומנ םיסקַת וא תסַא רתהב ןרוב ןאמילַח ד
 לקעַת םאלכ רד הכרה : ןארבכתמ אב תמינַג כ

 דנואדכב הכרהו * תפאי דהאוכ ידנמתדאעס דנכ

 םיִכַח לד הכרַה : וא לאחְב אשוב דָיאַמַנ לכָוַת אנ
 םֶלָע אהבל יִנירישו * דושימ הדנאוכ םיהפ רראר

 תאיַח ָהֹמְׁשְנ שבחאצ יארב לקע : ךִיאוֿפַאמ אר גנ
 לד : תפַא תקאמַח ןאקמחַא יִרֶאת אמא * תסָא גב

 פֶלָעְו * דנאררנימ לקאע ארוא ןאהד םיכָח ךרַמ
 הדידנספ ןאנֿכס + ךִיאזֿפַאימ שיאהבל רב אר דב

 תסַא ןיריש ןאָג יארְב ' תסַא לַפע ןאש לָתָמ
 תסה יהאר : הדנהד אפש אה ןאוכתמא יאֹרְבְו הכ

 תבקאע אֹמַא ' תסָא תסאר ןאסנא רמנ רד הכ

 שיארב רגראכ יאהתשא : דשאבימ תֹומ האר ןָא וכ
 ץירחת ןארב ארוא שנאה הכ אריז * דנכימ ראכ

 ' רשידנאימ אר .תרארש םיאל ךרמ : דיאמנימ זמ
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 אסש זי , זט ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 חכ ָךרַמ : תפָא הדנתס שתָא לֶתָמ שיאה בל רבו
 ץלאב ןאתסוד םאֹמַתו * דשאפימ עאמ וג גורד
 טכ היאסמה םלאט דרמ <: דנכימ אדג רגידמה זַא אר

 וכינ ְךיִנ ָהאֹרְב ארואו  ךיאמנימ אוָנָא אר דוב
 ל דנזמ םַה רַב אר .דוכ ןאמשֶג : דנכימ תִיאדַה
 אר שיאה בַלֹו * דיאמַנ עארתכַא אר גורד את

 אל ייומ דיֿפפ : דנאסרימ םאגנַאב אר ידבו דיאכימ
 תלאדע האר רַד הכ ימאגנה * תַא לאמנ נאת

 בל ראבג זַא דשאב בצג ריד הכיסכ + רוש תפאי

 רׁשאב ךלאמ דוכ חור רַב הכרַהו  תסַא רַתהב

 5 רד הערק : תסַא לַצֿפַא רהש ָהְדנְנכ ריבפַת זַא

 ןַא םכח ימאמת ןכיל * רושימ התכארנַא ןמאד
 : תסַא דנואדכ וא

PN 

 א זַא  תסַא רַתהַב יתמאלפ אב ךשב המקל
 כ לקאע ַהֵדנב : תמצאכמ אב תַפאיִצ וא רפ ָהְנאֿב
 תארימו * דוב דהאוכ טָלָסמ תַרמֿפ תספ רכפ רב

 ג התוב : דומנ רַהאוכ םיפקַת ןארדארַב אב אר

 אֹמַא ' תסַא אלַט תהְגב הרוכו הרקנ יארְב
 ד בלב רירש : תסַא אהלד ָהֶדנֹנכ ןאחתמַא דנואדכ
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 זי = ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ | בסש
 ןאבזב בדאכ ךרמו ' דנכימ אגצא וג גורד יאה

 אזהַתסֶא אר ריקפ הכרַה : דהדימ שוג זיגנַא הנתפ ה

 הכרהו * דנכימ תַמְדַמ אר שיוכ הְדננירפא רנכ

 ןאת : דָנאֹמ דַהאֹוכַנ אזסיב דושימ שוכ אלב זַא ו

 ןארדפ ןאדנורפ לאלגו * דננארפפ ןארפפ ןאריפ

 ימנ אר קַמחַא זימָא  רבָכ םאלכ : דננאשיא ו

 וג נורד יאה בל הדאיִז הבתרַמ דנו * דיאש

 ןארג :גנפ ןָא להַא ָךַטנ רד הָּיְדַה + אר אבננ ה

 ראדרוכרב דיאמנ הגות אגכ רַה הכ * תסא אהב

 בלאט דנכ רותסמ אר יהאנג הכרה + דושימ ט
 רארכת אר ירמַא הכרה אמא ' דשאבימ תבחמ

 : רואסימ אדג םַה זַא אר ץלאֿכ ןאתסוד דֹנכ
 רתשיב ' .דנכימ רַתַא םיהֿפ ךרמב תמאלמ ךָי י

 בלאט רירש ךרמ : להאג ךרמב הנאיזאת רצ זַא אי
 ְךמ שיכ םתֵס רצאק אָרֶהְל ' סבו תסַא הנתֿפ

 שיאה הָנב הכ יסרַב רנַא : דושימ הדאתסרַפ וא בי

 וַא תסַא רתהב * דרוכ רַב ןאסנָאָב דש התשכ

 ןיועְב הכ יסַכ : וכ תקאמח רד קמחא ְךרַמ גי

 רַהאֹוכַנ רוד וא הָנאּכ זַא אלב * דנכימ ידב ייוכינ

 * תסַא בָא ןדרכ הנכר לֶּתַמ עאזנ יאדתַבָא : רש -י

 הלדאגמב הכנָא א לבק ןכ ךרַת אר המצאבמ םפ
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 גש | זי ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 וט הכרַהו דַראמש לדאע אר רירש הכרה : דַסַרְב
 ךמ ןאשיא יוד רַהי דואס םוָלֹמ אר לראע
 וט תמכח ןדירֿפ ַתַהְנב תמָיק : דנַא הורכמ דנואדב

 םהֿפ גיה הכנָא לאחו ' דשאב קַמחַא תסדב ארֶנ
 זי תַבֲחֹמ תאקוא ַהַמַה רַד ץלאֿכ תסוד : דראדנ
 : תסַא הרש דולומ יגנַת תהָנב רדארבו * דיאמנימ
 הי ךוצח רו * דַהְדמ תסד לקע לא ץקאנ ךרמ
 טי אר תִיִצֲעַמ הכרה + דושימ ןמאצ דוכ ָהיאסמה

 הכרהו *-רראדימ תפוד אר העזאנמ דראד תסוד

 : דבלטימ אר יבארַכ דזאס דנלב אר דוב רד

 כ * תפאי דהאוכנ אר ייוכינ דראד כ לד הכ יסכ =
 ראתפרג אלב רד דראד וג גורד ןאבז הכרה
 אכ !ארְב דַרוָא קמחַא ךנורפ הכרה : רש רַהאוכ
 הָלבָא ךנורפ ְךֵרפו * דנכימ אדִיִפ םּג ןמשיוב
 בכ וכינ יאפש ןאמדאש לד : דיר רַהאובָנ ידאש
 ךשכ אראה ןאוכתפא התסכש ַהור אמָא * רָשבָבימ
 ב * דריגימ לַב זָא אר הושר רירש ךרמ : דנכימ

 כ תמכה : דזאס ףְרַחנמ אר ףאצנא יאה האר את
 ןאמשג אֹמַא ' תסַא םיהפ דרמ רטנ ךמ רד

 הב קמח רספ : רשאבימ ןימז יאצקַא רד קַמחַא

 שיוכ ךדאמ תַהְנבו * תסַא ןזח שיוכ ךדפ יארְב
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 תי, ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ | דסש
 ןדומנ שנ: רכ זינ אר ןאלדאע : תפָא יכלַת וב

 יתפאר בבסב אבננב ןדז ברצ הת 'תשמ בופ

 זאב אר דוכ ןאנכס תֿפרעמ בחאצ |: ןאשיא זכ

 תנאטפ דרמ דכאד םילַה חור הכרהו * דראדימ
 רשאב שומאכ ןוִג זינ קַמחַא ךרמ : תסַא השיפ הכ

 אר דוכ יאהבל הכרהו * דנראמשימ םיכח ארוא

 : תסא םיהפ דדנבימ

 הי. באב

 : .רשאבימ בלאט אר דוכ וה לתֶעמ ךרמ | א

 = זַא קמחַא : רנכימ הלדאגמ חיחַצ תמכח רַהבֹו ב

 לקע הכנָא את רַגמ * דושימנ רורסמ תנאטֿפ

 דָיַאימ רירָש הכ ימאגנַה : דואס רהאט אר דוֿכ ג

 : דסרימ תלאָגֹכ תנאהַא אבו * דיִאימ םה תראקח

 תמכח הָמשְנְו תסא קימע בָא ןאסנא ןאהד ןאנכס ד

 ףרחנמ יארְב ' ןארירש יראד ףרט + תסיראנ רהנ ה

 קמחַא יאה בל : תסינ וכינ ןאלדאע ירואד ןתכאס \
 אה ברַצ יארְב שנאהרו * דָושימ לכאד העזאנמב

 ' תסַא יו תכאלח קמחַא ןאהד : דנזימ אדצ ו

 ןאנָבס : תסַא םאד שוב ןאג יארב שיאה בלוח

 קמע הבו ' תסַא ןיריש יאה המקל למ םאמנ
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 הסש חי ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 מ דוכ ראכ רד הכ זנ וא : דורימ ורפ םכש

 : תסַא הדננכ ךאלַה ךדארב * רנכימ לאמהַא

 י לדאע ךרמ הכ * תסַא ןיִצַה גרב דנואדכ םסא
 אי ץכש ירננאות : דשאבימ ןמיַאו דודימ ןָא רד
 יו ךוצַת רדו * תסַא וא םכחמ ךהש דנמ תלוד
 גי לד גְתסַכְׁש וַא שיפ : תפָא רנלב ראצַח למ

 הע ָהמדקמ עצאוַתו ' דדרמ רבַבַתמ ןאסנא

 י באוָג שנדינש וא לבק אר ינַֿככ הכרַה : תסַא

 די חור : רשאבימ ראעו תקאמה יו יאֹרְב ' דַהֵד

 ָהור אֹמַא * דושימ לֹמַחֲהמ ארוא יראמיב ןאסנא

 ומ לד : דושב ןַא למַהֲהמ הכ תסיב אר התסכש
 שוגו * דנבימ ליצחַת אר תֿפרעַמ םיהֿפ ךרַמ

 וט א יבש הָיָה : רבלטימ אר תֿפרעמ ןאמיבַח
 ןאגרזב ךוצחב ארואו * דנכימ אריַפ תעסו שיארב

 ו קדאצ רָיִא לווא דוכ יעד רד הכרה : דנאסרימ
 ; דָיאמזָאימ ארואו דָיִאיִמ שפירח אמָא * דיאמנימ
 הי ןארָוָא רוח * דיאמנימ תכאס אראה עאזנ הערק

 טי זַא הדיגנר רדארב + דנכימ אדג םַה וַא אר

 לֶּתְמ וא אב תעזאנמו ' תסַא רַת תכנס יוק ךהש

 כ ָהעמ וַא ימֵרֲא לד : תסַא רצק יאה דנב תשָּפ

 ריס שיאה בל לוצחמ וַאו * דושימ רפ ׁשנאהַד
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 טי , חי ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ | ופש
 ' תסַא ןאבז תרדק רד תאיחו תֶומ : דדרנימ אב

 אר שא היימ דנראדימ תסוד ארנַא הכ ינאנַאו

 התפאי וכינ ןיִנ דַבאי יהגֹוז הכרה : דרוכ דנהאוכ בכ

 הדרכ ליצהת אר דנואדכ יִדֹנַמ אצרו * תסַא

 אֹמַא ' דנכימ םלכַת ערַצַהב ריקפ ךרמ : תסָא גנ
 הכיסכ : דהדימ באוג יתֹכֹכְב דנמ תלה ץכש דכ

 : דנכימ ךאלַה אר ןַתְׁשוכ דַראד ראיסב ןאתסור

 רַת הדנַפסג רַדארַב זַא הכ תפסה יתסוד אמָא
 : דשאבימ

 טי באב

 זַא * תסַא ךלאפ דוכ תיִלַמאכ רד הכ ירקפ א

 ילד : תסַא רַההב רשאב קַמחַא הכ ייוג נורה ב

 יאפב הכרהו * תסינ וכינ דראדנ תפרעמ הכ זינ

 תקאמַח : דנכימ האנג רָבאתשימ שיוכ יאה ג

 דנואדכ זַא שלדו * דזאסימ גַכ ארוא ָהאר ןאפנא

 אֵדְיַפ ראיסב ןאתסוד ירגנאות : דושימ ךאנמשכ ד

 : דושימ אדנ רוכ ןאתסוד וַא ריקפ אמא * רנכימ

 הכיסכו ' דנאמ דַהאוכנ אזסיב וג גורד רהאש ה

 יראיסב : תפאי דַהאֹוכנ ייאהר דנכ קטנַת גורדב ו

 תפוד םָכ המה * דניאמנימ ללדת ןארימַא שיפ
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 םש טי ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 ז ריקֿפ ךרמ ןארדארַב עימג : תסַא הדננכ לרב

 שנאתסוד יֵלֹוא קירטבו * דנראד תרֿפנ וא וַא

 בקאעַת ןאנכסב אר ןאשיא * דנושימ רוד וא זַא

 ה דנכ ליצחת אר תמכח הכרה : דנתסינו דננכימ

 אר תנאטפ הכרהו ' דראד תסוד אר דוכ ןאג

 מ דהאש : תפאי דהאוכ ידנמ תדאעפ דראד האגנ

 בֹדָכְב הכרהו * דנאמ דַהאֹוכנ אזסיב וג גורד

 י תַרָשָעו שיִע : דידרנ דַהאוכ ךאלה דיאמנ קטנת

 הכ ימאלגב דַסַר הָנ את * דיאש ימנ אר קמחַא

 א חשב ןאסנא לקע : דנכימ ינארמכה אבנגנ רַב

 ב ריצקַת זַא ןתשרגו * דראדימ האגנ ארוא

 * תסַא ריש שרג למ האשדאפ םשכ : תסא וא

 >ךספ : תפָא האיג רב םנבש לֶתָמ וא יִדנַמ אצרו
 ןז יאה עאזמו * תסָא שרר םלע תעאב להאנ
 : רשאב ןֵדֵכְג רד םיאד הכ תסַא יבֲא לתָמ
 יי ָהגֹז אמא ' תסַא ידאדנַא תרָא תלה הנאכ

 ומ באוב ילהאכ : תפָא דנואדֿכ בְנאָנ וַא הלקאע

 רַהאוב הנסרג ראכ לאמהַא ץנָשו * דַרוָאימ ןיגנס

 וט שיוכ ןאג רַראד האגנ אר םכה הֹכרַה : דנאמ

 דוכ קירט הכרה אמא ' דיאמנימ תטפאחמ אר

 י ריקֿפ רַב הכרה : דֶרִמ דַהאוכ דכיג ךבס אר
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 טי = ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ  חסש
 ןאפחָאו * דַהְדיִמ ןירק דנואדכב דִיאֹמַנ םחְרַת

 אר דוכ ךפפ :דומַנ רַהאוכ דַר ואָב ארוא הי

 דוכ אמא ' תפה דימא הכ ארז אֹמַנ ביֲִאַת

 למחתמ וכ דנת ץיבש : ראדמ או וא ןתשכב אר טי

 יהד יצאלכ ארוא רנַא אריז ' רש דַהאוכ תַבוקע

 ונשב אר דנפ :ירוֲא אגב ררכמ דיאב ארנָא כ

 דוכ תבקאע רַה את ' אמָנ לובק אר בידָאתו
 ןאפנא לד רד ראיסב יאה רכֿפ + יושב םיכח אנ

 דנואדכ ַתרְשַמ דנאמ תבאת הָננֲא אֹמַא * תסַא

 וַא ריקפו ' תסַא וא ןאפהָא ןאסנא ָתֹניז : תא בכ

 תאימב ידָאומ דנואדכ סרַת : תסַא רַתהב וג גורד ג:

 * דנאמימ ןכאס יריס רד דראד ארנָא הכרַהו ' תסָא

 לָהאּכ ָךרַמ : רש דַהאוכנ ראתפרג אלב  ןיהבו דכ
 ארנָאו * דנכימ ןאהנפ שלגב רד אר דוכ תפר

 הדננכ אֹוהָתְסֲא : דרוָאימנ רַב דוכ ןאהדב םַה הכ
 ץכשו ' רש ךריז ןאלהאנ את ןכ בידאַת אר
 רהאוכ ךרה אר תֿפרעמו אמנ היבנַת אר םיחֿפ

 שרדאמו דנכ םַתַס דוכ רהפ רַב הכרַה + דומנ וב

 תַלאָגְכו "אוסר הכ תסַא ירספ ' דנארב אר

 ְךרַה אר ימיִלעַה ןדינש ןמ ךספ יא : דַרוָאמ וכ

 : דואסימ הארמג תפרעמ םאלכ זַא ארת הכ * אמנ
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 טסש כ , טי ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 חכ ןאהדו * דנכימ אזהַתְסַא אר ףאצנא םיאל רַהאש

 טכ אזהַתְסֶא תהְנב ץאצק + דעלבימ אר האנג ןארירש
 תשפ יארְב אה הנאיזאתו * תסַא איהמ ןאגדננכ

 : ןאקמחַא

 ב...

 א הדַרַא תארכסמו דנכימ אזהְתְסֶא בארש

 : תסינ םיכח דוש התפירפ ןָאב הכרהו * דרוָאימ

 כ ָםשַב הכרַהו תסַא ריש שרג לִתָמ האשדאפ תַבָיַה

 ג זַא : דזרוימ אטַכ דוכ ןאגב דַרוֲא ןאָגיחב ארוא

 אמַא ' תסַא תֶזע ןאסנא יארב ןרש רוד עאמנ

 ד להאכ ָךרַמ : רנכימ הלדאנמ קַמחַא ךרמ רַה

 ָםסֹומ רד אדָהל * דנכ ימנ ראיש ןאתפמז ָבָבסב
 ה לד רד תרושמ : דבאי ימנו דנכימ ייאדג דאצח

 ארנָא םיהֿפ ךרמ אמא ' תפא קימַע ָךֶא ןאסנא

 ו שיוכ ןאפחַא ךי רַה הכ דננאסכ אֹפַב : דשבימ

 תסיכ אר ןימַא ָךרַמ אֹמַא * דננכימ םאלעַא אר

 ז דוכ תיילמאכב הכ לדאע מ : דנכ ארופ הכ

 דגהאוכ התסנב וא זַא דעב שנארספ * דיאמנ ךולס
 ח * דנישנ ירואד יסרכ רב הכ יהאשדאפ : רש

 ; דזאסימ הדנַכארפ דוכ ןאמשנ זַא אר ידַב ימאמת
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 כ ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ | ץעש
 ' םתכאפ רהאט אר דוכ לד דיוג דנאות הכ תסיכ ט

 ףלתכמ יאה גנס + םרש ךאפ שיוכ האנג זַאו י
 דנוארכ ָךזנ אהנָא יוד רַה * ףלתכמ יאה הנאמיפו

 התכאנש שלאעפַא זַא זינ לפט : תסַא הורכמ אי
 אי תסַא תפארו ךאפ ׁשֵלאַמעַא איִא הכ * רשימ

 יוד רַה דנואדכ * אניב םשְנו אונש שוג :הנבי

 ראדמ תסוד אר באוכ : תסא הדידֿפַא אר אהנָא גי

 את ןכ זאב אר דוכ ןאמשְנ * יוש ריקפ אדאבמ

 דב תסַא רַב רָוגימ ירָתשמ : ידרַנ ריס ןאנ זַא די

 אלט : דנכימ רֿכֿפ האגנָא תפר ןוָג אֹמַא * תפָא ומ

 תֿפרעמ יאה בל אמַא ' ראיסב אה לעלו תפה
 ריגב אר םַכנָא המאָג : תפָא אהב ןארַנ ָרהאונ זט

 .ריגב ןהַכְב ארואו ' תסַא ןמאצ בירנ תַהְגב הכ

 ןאסנא יארְב בירֿפ ןאנ : תסַא ןאגנאגיב ןָמאצ הכ זי

 אה זיר גנכ זא שנאהד דעב אמא ' תסַא רידל

 * דושימ םכחמ תרושמב אה רכפ : רש דהאוכ רפ חי

 שררג ימאמנְב הכיסכ : אמנ גנג ריבדַה ןפח אבו טי

 הכיסכ אב אֹרָהְל  ךיאמנימ שאפ אר רארסא דנכ

 הכרה : אמנמ תרשאעמ דיאשנימ אר דוכ יאה בל כ

 רד שנארְג ' דנכ תנעל אר דוכ ךדאמו ררפ

 הכ ילאומַא : רש דַהאוכ שומאכ טילג תַמְלַט אב
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 אעש אכ | כ ןאמילס לאתמא באתב אי ילשמ
 ךראבמ שתבקאע * דושימ לצאח ליִנעַהב "אלא
 ככ םהאוכ םאקַתנָא ידַב זַא הכ וגַמ : רש דהאוכנ

 תאגנ ארתו אמנ לכת דנואדכ רַב הכלב * דישב

 ג דנואדכ ְךֶמ ףלַהכמ יאה גנס :דאד דַהאכ
 : תסינ וכינ ףלַתכמ יאה וזארתו ' תסַא הורבמ

 דנ דרַמ םַּפ ' תסַא דנואדכ וַא ןאסנא יאה םדק

 הכ אר יזיִנ הכ יצבש : דמהֿפב הנוגג אר דוֿכ האר
 ןדרַכ רדנ וַא רעַנו * דוגמ סדקמ לינעתב
 וכ האשדאפ : רתפאימ םאד רד דנכימ ראסּפֶתְסֶא

 רַב ארמונו * דזאסימ הדנכארפ אר ןארירש םיכח

 מ דנואדכ גארְג ןאסנא חור : דנאדרגימ ןאשיא

 שיתפַת אר לד יאה קמע ימאמת הכ ' תפא
 חכ תטפאחמ אר האשדאפ יתסארו תמחר : דיאמנימ

 ; דָנאמ דהאוכ ראדיאפ תַמחַרב וא יְסרכו ' דנכימ

 טכ יומ ןאריפ תזעו * תסַא ןאשיא תונק ןאנאוג לאלג
 לי דנכימ רהאט ידַב וַא תַכָס יאה ברַצ : ריפס
 : דורימ ורפ לד קמעב אה הנאיזאתו

 אכ באב

 א תסר רַד בָא יאה רהנ לִּתִמ האשדאפ לד
 רַב דַהאוכב הכ וס רַהְב ארנָא ' תסַא דנואדכ
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 אכ ןאמילכ לאתמא באתכ אי ילשמ | בעש
 תסאר שדכ מנ רד ןאסנא ָהאר רה : דנאדרגימ ב

 : ריאמזַאײמ אראה לד דנואדכ אֹמַא ' תסָא

 דנואדכ ךונ * ןֵדרוָא אָנב אר ףאצנאו תלארע ג

 דנלב ןאמשנ : תסַא רַת הרידנספ אה ינאברק זַא ד
 רכֿפ : תסַא האנג ןארירש ארנו * רבכתמ לדו ה

 ' דַמאָגנַאימ יכארפב "אמאמַת גנרז ךרמ יאה

 ליִנעַה נאיִתָא יארב רשאב לוע הכרה אֹמַא
 יראכב * וג גורד ןאבוב אה גנג ליצחת : דנכימ ו
 םלט : תומ ןאגדניוג יארְב הרש אוה רַב תַא ו

 אריז ' דזאדנַאימ תַכאֹלַחב אר ןאשיא ןארירש
 קירט : דיאמנימ אבָא ףאצנא ןדרוָא אגב זַא הכ ח

 כ ראיפב דשאב (האנג) ראב ריז הכ ידרמ

 + תסַא םיקתסמ רַהאט ךרמ לאמעַא אֹמַא * תסַא

 ' תפא רַההב ןרש ןכאכ םאב תשפ ַהואז רד ט

 ָהנאכ רד רַג הזיתס ןז אב ןדוב ןכאס זא

 רבו * תפא תרארש קאתשמ רירש ןאנ + ךרתשמ י

 אזהַתְסֶא ןוָג + רנכ ימנ םהַרַה דוב ָהיאסמַה אי
 ' רנומַאימ תמכח ןאלהאג דאי תַפאיִכ הדננכ
 ליצחת אר תֿפרעמ דבאי תִיְברַת םיכח ךרמ ןוגֹ

 למַאת רירש הנאכ רד לדאע דךרמ : דיאמנימ בי

 : דנושימ ןוגזאו יהאֹבַתְב רארׁשַא הנוגג הכ * רנכימ
372 



 געש | אכ ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 גי * דדנבימ ריקפ ךאירפ וַא אר דוכ שוג הכרה

 דהאוכנ באנתסמו דרכ .דהאוכ דאירפ זינ וא

 די ' דנאשנימ ורפ אר םשָּכ אֿפַכ רד ַהיַרַה : רש

 וט ןדרַכ ףאצנא : אר תכס ְבֵענ לָּגַב רד השר

 ינאשירפ תעאב אמַא ' תסַא ןאלדאע מר

 לקעת קרט | א הכרה : רשאבימ ןאראכרב

 דהאוכ ןכאס ןאגדרמ תעאמג רַד * דוש הארמנ

 זי גאתהחמ דראד תפוד אר שיע הכרה : תשנ

 דראד תפוד אר ןנורו בארש הכרהו * רש דהאוכ

 הי ןאלדאע ָהָידָּפ ןארירש : דידרנ דַהאֹוכַנ דנמ תלוד

 טי ןימז רד : ןאתסאר ץנעב ןאראכ תַנאיִכו * דנושימ

 וז אב ןדוב זַא ' תסַא רַתהְב ןדוב ןכאס רֶאָב

 כ הנאוכ ןאמיכַח לזנמ רד :ױג גנו רג הזיתס
 אר אהנָא קַמחַא דרַמ אמָא ' תסַא ןנְורו בוגרמ

 אכ תעבאתמ אר תמחרו תלאדע הכרַה : דנכימ לת
 נכ ךרמ : תפאי דהאוכ לאלגו תלאדעו תאיַה * דנכ

 העלקו * דַמָא דַהאוכ רַב ןאראבג ךהשב םיכַה
 גכ הכרה : דזאדנַאימ ריזב אר ןאשיא ךאמתַעֶא

 דוב ןאָג * דראד האננ אר שיוכ ןאב ןאהד |

 דכ ךרמ / דיאמנימ תטפאחמ אה יגנת א אר

 ' דושימ הדננכ אזהְתְסֶא הב יִמָפמ רורגמו רָבְכתִמ
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 בכ ,אכ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ רעש
 להאכ דרמ תוהש : דנכימ לַמַע רבָבַת יִנוזפַא הבו הכ

 ראכ וא שיאה תסד הכ אריז י דשכימ ארוא

 תאקוא ָהמַה הכ דנתפה : דיאמנימ אבָא ןררֶכ וכ

 לֹדב לדאע ךרמ אמא ' דנשאבימ ץירֶח תרשב
 ןארירש יאה ינאברק : דיאמנ ימנ ךאסמַאו דנכימ זכ

 ימאגנַה הדאיִז הבתרמ דנג ספ ' תסַא הורכמ

 ךהאש : דננארדנימ אר אהנַא ידב ץועב הכ חכ

 עאמתסַא הב יסכ אמָא ' רושימ ךאלַה וג גורד
 רירש דרַמ : דרכ דַהאֹוכ םלכת יתפארב דיאמנ טכ

 קירט תפאר ָךרַמו * דזאסימ איחיב אר דוב יור

 הנו תסינ יתמכח : דנכימ םכחתסמ אר שיוט ל
 ראכב דנואדכ ךצב הכ יתרושמ הנו ' יתנאטפ

 אֹמַא ' תפַא איהמ גנג תור יאֹרְב בפא : יָא אל

 : תפא דנואדכ בנאג וַא תרצנ

 בכ. באב

 ' תפָא לַצֿפַא ידנמ תלוד תְרְתכ זַא ימאנ ךינ א
 אב ריקפו דנמתלוד : רתהב אלטו הרקנ א ץיֿפו ב

 ןאשיא יוד רה הדננירפא * דננכימ תאקאלמ םַה

 ןתשיוכו דניבימ אר אלַב ךריז ָךרַמ : תסַא דנוארכ :
 תוקע רדו דנרדנימ ןאלהאנו * דזאפימ יֿפַמ אר
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 העש בכ  ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 ד תַלְוד * יפרַת ארכו עצאוַת יאזנ : דנָושימ ראתֿפַרג

 ה האר רד אה םאדו אה ראכ : תסַא תאיחו לאלגו

 האגנ אר דוכ ןאָג הכרה אֹמַא * תסַא ןאורגכ
 יהאר רד אר לפט : דושימ רוד אהנַא זַא דַראד

 רוש םַה ריפ ןונו * אמנ תיִברַה דורב דיאב הכ

 ריקַפ רַב רַננאֹוַת : דיזרו דהאוכנ ףארחנַא ןאזַא

 : רשאבימ ראכבלט ָםאלג ןוידמו * דראד טלסת

 ה יאצעו ' דיורד דהאוכ אלב דראכב םלט הכרה

 מ זאב וא ךטנ הכ יצנש : דש דהאוכ ליאז שבצנ
 ןאנ זַא הכ אריז * דוב דַהאֹוכ ךראבמ רשאב

 רוד אר הדננכ אֹוהֲתְסֲא : דהדימ ארקפב דוכ

 תלאנכו הלדאגמו * רש דהאוכ עפר עאזנו אמנ

 תסוד ארלד ָתַראהט הכרה : דידרג דהאוכ תכאס

 וא תפוד האשדאפ דַראד ףירט יאהבלו * דראד

 האגנ אר תֿפרעמ דנואדכ ןאמשְנ : דשאבימ

 לטאב אר ןאראכ תנאיֿכ ןאנָכסו * דראדימ
 ' תפָא ןוריב ריש דיוגימ לָאב ָךרַמ : דזאסימ

 הנאגיב ןאנז ןאהד : םושימ התשכ אה הגֹוכ רדו

 רשאב דנואדכ בוצגַמ הכרַהו * תפָא קימע האג

 וט לפט לד רד תקאמַח : דאתפא דַהאֹוכ ןָא רַד
 א ארנָא ָבידֲאַת בוָג אמא ' תפָא הרש התסב
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 בכ  ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ | ועש

 יארב ריקפ רַב הכרה : דרַכ דהאוכ רוד וא ₪

 ןאדנמ תלֹודב הכרַהו ' דיאמנ םלט שיוכ ָהְדיאֿפ
 : דש דַהאֹוכ גאתחמ התנלַא רַשכַבְב

 אר אמכח םאלכ התשאד ארפ אר רוכ שוגי

 : ןאררַנ ליאמ ןמ םיִלעַתְב אר דוכ לדו ' ונשְב
 וכ לד רד אר אהנַא הכ תסַא הרידנֶסָפ אריז חי

 : דנאמ תבאת "אעימג תיאהבל רבו * יראד האגנ

 ארת זורמא * רשאב דנואדכ רב ות ךאמתעַא את שי

 ות יארְב אר ףירש מא איִא : םדאד םילעַת כ
 ןונאק את : תֿפרעמ ַתְרושמ רב למאש * םַתְׁשֹונַנ אכ

 םאלכ ותו * םיאמנ םאלעא אר יתסאר םאלכ
 ריקפ : ירבְב םַפ דוֿכ ןאגדנַתסְרֿפ ךזנ אר יתסאר בכ

 * אמנַמ גאראת תסַא לילד הכ תַהְגנֲא וַא אר

 דנואדכ אריז : ןאפרַמ םֶתַס ראברד רד אר ןיבסַמ) ג
 ןאראת ןאנו * דומנ דַהאוכ לַציֿפ אר ןאשיא יוער

 אב : דאד דהאוכ גאראתב אר ןאשיא ןאג הדננכ דכ

 קלב כ ץבש אבו * ןכמ תרשאעמ וב רנת ךרמ

 התכומַא ארוא יאה האר אדאבמ : שאבמ הארמה הכ

 זַא : יזאס ראתפרְג םאד רד אר דוכ ןאנו * יוש וכ

 וַא הנו * שאבמ רנהדימ תפָד הכ ינאנָא הלמג

 רֵנַא : דנושימ ןמאצ אה ץרק יארב הכ ינאנָא זמ
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 זעש גכ , בכ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 רתפב ארֶנ ספ ' ײאמַנ אדַא הכ יראדנ יז

 הכ הכ אר ימידק ךַח : דראד רב תרז זא ארת

 טכ אא : זאסמ לקתנמ דנַא הדאד רארק תנארדפ

 ' יניבימ דשאב רהאמ שיוכ לגש רד הכ אר ידרמ

 שיפ * דאתסיא דהאוכ ןאהאשראפ ָךוצח רַד וא

 : דאתסיא דַהאֹוכנ ןאתַרמַפ ספ

 גכ באב

 א הָננֲא רד * ינישנ ןדרוכ אדגב םכאח אב ןוָג

 ב לוכַא ךרַמ רגַאו : אמנ למָאְת תפָא ות יור שיפ
 ; ךארוכב : ראלגב דוכ ַלנ רב דראכ * יתפה

 יאדַנ הכ ארז * שאבמ ןירַה וא ףיטל יאה

 דאר דוכ ןרש דנמתלוד יארב : תסא הדנבירֿפ

 ה איִא : תפיא זאב דוב לקע זַאו * ןאסרמ תמחז

 תסינ הכ תכוד יהאוכ ןא רב אר דוכ ןאמשְנ

 לאב דוכ יאֹרְב התַבלַא תלוד הכ אריז : רשאבימ

 : דרפימ ןאמסָא רד באקע לֶתָמְו  דזאסימ אה

 ו יאה ךארוכ ָתַהְגבְו * רוכַמ אר רֿטנ גנַת דרַמ ןאנ
 ז לד רד הכנאנג אריז : שאבָמ ץירח וא ףיטל

 ארת ' תסַא ןאנְנמַה וא ךוכ דנכימ רכֿפ דוכ

 :תסינ ות אב שלד אמא שונבו רוכב דיונימ
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 גכ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ | חעש
 ןאנ5סו * דרַכ יהאוֿכ יֵק יהדרוכ הכ אר יהָמקל ח

 שוגב :דאד יהאוכ דאב רַב אר דוכ ןיריש ט
 ראוכ אר תַמאלַכ תמכח אריז * וגמ ןכס קַמחַא

 ' זאפמ לקתנמ אר םידק דה : דרמש רהאוכ י
 ןאשיא ילו הכ אריז : ןשמ לכאד ןאמיתי הָערזמבו אי

 תַמואקמ ןאשיא ועד רד ות אבו ' תסַא רֶוָא רוז

 : דרכ דַהאֹוכ
 אר דוֿכ שונו * ןאדרנ ליאמ בֵרֲאְב אר דוכ לד גי

 זאב אר ביִדֲאַת דוכ לפט זַא : תֿפרעמ םאלכב ג

 דהאוכנ ינזְב בוג אב ארוא רַנַא הכ ' ראדמ

 א ארוא ןאנו ' ןזַב בוָנ אב ארוא םַפ : דרמ די

 לד רנַא ןמ רפ יִא : ראד יהאוֿכ תאָנַנ הָואה וט

 ןאמראש ןמ (לד ילב) ןמ לד * רשאב םיִכַח ות

 :הומנ דַהאֹוכ דנו םָיאָה דרגו :  רש .דהאוכ וט
 : רש םלָכִתִמ יתסארב ות יאה בל הכ ימאגנה

 אמָא * רשאבנ רויג ןאראכ האנג תהנב ות לח יי

 ארז : שאב רויָנ ור מאמת דנואדכ סרַת תחנב חי

 עטקנמ ות ךימאו ' תסה תַרֹכָא התַנלַא הכ

 םיִכַװ ושב םַרסַפ יִא ות ספ : רש דַהאֹובַנ ש
 :ןאדרג םיקתסמ קירט רד אר דוכ לדו ' שאב

 ןדב הכ ינאנָא וַאו ' שאבמ ןאראסנימ ָהָרֹמְז וַא כ
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 טעש גכ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 אכ ראֿפגיַמ הכ אריז : דננכימ ףלת אר דוכ יאה

 אה הקרכב באוכ ָבַהאצו * דנושימ ריקפ ףרסמו

 דילוה ארת הכ אר שיוכ ָךדָּפ : רש דהאוכ סָבְלמ
 ראוכ דש ריפ ןוג אר דוכ ךדאמו ' ריג שוג דומנ

 גכ תמכחו * שורפמ ארנַאו רַכְּב אר יתפאר : ראמשמ

 דכ ןאמדאש תיאגב לדאע ָךנזרֿפ רֶרּפ : אר םהֿפו בדַאו

 דהאוכ רורסמ וא זַא םיכח ספ ךלאוו * דושימ

 הכ ' רש דנהאוכ ןאמדאש תַרדאמו תַרָרָּפ : תשנ

 כ לד םֶרְפַּפ יִא : דידרג דַהאוכ רורסמ ות הָדלאו

 ןמ יאה הארַב ות ןאמשְנו * הרב ןמב אר דוכ

 זכ ' תסַא קימַע הרפה הינאז ןז הכנוָג : רשאב ראש

 הנ רד ןזהאר לֶתָמ זינ וא : גנַת ָהאָנ הנאגיב ןמ
 ןאיִמ רד אר ןאראכ תַנאיִכו * דשאבימ ןימב

 : : דיאזפאימ םדרמ

 אה עאזנו הָכ ןאזא תואקשו תסיכ ןאוַא יא

 יאה תַחארְגו תסיכ ןאזַא יראו * םאדכ ןאזַא

 : םאדכ ןאוַא ןאמש)נ ָכרסו הכ ןאוַא בבכי
 ל יארְבו * דנואמנימ םארמ ברש הכ תסאר ינאנָא
 אל האגנ בארשב : דננשימ לכאד גוזממ בארש ןדישנ

 באבח הכיניח ' תסַא םאפ ךרס הכ יתכנ ןכמ

 תמיאלמבו * דזאפימ רהאט םאג רד אר דוכ יאה
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 דכ ,גכ ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ | פש
 דַהאוכ ראמ לֶּתָמ רֹכָא רַד אמא : דורימ ורֿפ בל
 ות ןאמשנ : דז דהאוכ שינ יעפַא ךננאמו + דיזנ ל

 זנב ות לדו * דיד רהאוכ אר בירֹנג יאה זיג

 רד הכיסכ לָתָמו : דומנ דַהאוכ קטנת כ אה רל

 ךננאמ אי ' דש יהאוכ דבאוכימ אירד ןאימ

 תפג יהאוכו : דפסלימ יתשכ לנד רס רב הכיסכ הל

 ארַמ * םדרכנ סאסחא אר דרד ןכיל דנָדז ארַמ

 םהאוכ ראדיב יִכ ספ ' םַרימהַֿפנ ןכיל דנדומנ רז

 ארנָא רניד ךאבו םנכימ תדואעמ ןינְנמַה | רש

 : םבלטימ

 דכ .באב

 ראדמ וזראו ' רבמ דַסַח רירש ןאדרמ רַב א

 לד הכ אריז : ייאמנ תרשאעמ ןאשיא אב את ב

 ןאשיא יאה בלו * דנכימ רכֿפַה םלט רד ןאשיא
 תַמֹכֲחְב הנאכ : דיאמנימ םלַכַת תקשמ האב רד ג

 : דדרגימ ראותסא תנאטפ אבו ' דושימ אנב

 הנוגרה וַא ' דושימ רפ אה קאטא תַּפרעַמְבֹו ד

 תרדק רד םיכַח ךרמ : סִיאֿפנו אהב ןארג לאומַא ה

 יקרַת ײאנאוה דד תֿפרעמ .בחאצו ' דנאמימ
 גנג אב ריבדַת ןסח אב הכ ארח + דנכימ ו
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 אפש | דכ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 : תסַא תרצנ ןאגדנַהַד תרושמ תרתכ וַאו * ינכב

 ןאהד ' תסַא דנלב הדאיִז קַמחַא יארְב תמכח
 יארְב הכרה : דנכ ימנ זאב ראברד רד אר דוכ

 : דניוגימ זיגנא הנתפ ארוא ' דנכימ רכפת ידב

 ט ָךָנ הרננכ אֹוהָתְסֲאו * תסַא האנג ןאקמחַא ךכֿפ

 י יתסס יננַת ור רד רַנָא : תסַא הורכמ ןאיִמדַא

 א הכ אר ינאנַא : דושימ גנת ות תק * ייאמנ

 ןדינאהר ואו * ןכ ץאלכ דנוש הדרב תֶומ יאֹרְב
 : אמנמ יהאתוכ דנָא איַהֹמ לתק יאֹרְב הכ ינאנָא
 ָהדנָיאמזַא איִא ' םיתסנאדנ ארניא הכ ייוג רַנַא
 ' רנאד ימנ ות ןאנ טֿפאהו * דמהֿפימנ אה לד

 דהאולנ תאפאבמ שלאמעא בסח רַב סכרהבו

 בוכ הכ אריז רוכב אר לַפַע ןמ ספ יִא + דאד

 ; תסַא ןיריש תמאכב הכנוָג אר לַפע ןאשו * תסַא
 רֶנָא * חמאיב דוכ ןאָג יארֶב אר תמנה ןינגמה

 דימאו ' דוב דהאוב תַרנא האגנַא יבאיִב ארנָא

 וט לזנמ יארב רירש יא + רש רַהאוכֵנ עטקנמ ות

 ארוא האג םארָאו * שאבָמ ןימכ רד לראע ְךרַמ

 ומ תֿפַה הָנ .רגַא לדאע ָךרַמ ארז + ןכמ בארכ

 ןארירש אֹמַא ' תסאכ רב רהאוכ דַתַפִב הבתרמ

 וי רַתֿפיִב תנמשד ןוג : דאתפא דנַהאוכ אָלַב רַר
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 דכ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ  בפש
 :ריאמננ דגו תלד  רזולב ]וו * ןכמ ידאש

 דנספאנ ׁשֵרמַנ רדו דניבב ארניא דנואדכ אדאבמ חי

 ןתשיוכ : דנאדרגרב וא וַא אר דוכ בצו ' יא טי

 ןארירש רבו * זאסַמ הדיִננַר ןאראכדב ָבֵבכב אר

 רְגָא ןאראכדַב ָתַהְגב הכ ארז :רַבמ דַסַח כ

 דַהאֹוכ שומאכ ןארירש ארו * דוב דַהאֹוכנ

 ' םרַתְּב האשראפו דנואדכ וַא ןמ ספ יִא : דידרג אכ

 תָביצמ הכ אריז : אמנמ תרשאעמ ןאדספמ אבו בכ

 לאס תבקאעו ' תפאֿכרב רהאוכ ןאהגאנ ןאשיא
 זינ אהניא + דנאדב הכ תסיכ אר ןאשיא יאה גנ

 ירואד רד יראדפרט ' תסַא ןאמיכח (ןאנכס) וַא

 ' יתסה לדאע ות דיוגב רירשב הכיסכ : תסינ וכינ דב

 וא א אוטו ררכ דנַהאוכ תנעל ארוא אה תַמֹא

 ארוא הכ ינאנָא יאֹרְב אֹמַא : דומנ דנַהאוכ תַרפנ הכ

 וכינ תַכרַבְו * דוב רקאוכ ינאמדאש דניאמנ ךיבֹות

 באוָנ תפאר םאלכב הכנָא : דיפר דהאוכ ןאשיאָב וכ
 רד אר דוכ ךאכ : דפובימ אר אהבל ' דיוג זמ

 : זאפ איַהֹמ ְךֶלֶמ רד ארנָאו * ןכ התסארָא ןראכ
 רב :אמנ אנַב אר שיוכ ַהְנאֹכ ןאזַא דעַבֹו חכ

 יאהבל אבו ' הדמ תַדאֹהְׁש תַהְגיב דוכ היאֹפמַה
 למַע ןמב וא הכ ירֹוטב וגמו : הדַמ בירֿפ דוכ טכ
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 גפש הכ , דכ ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 דרמו * דומנ םהאוכ למע ו אב זינ ןמ דרכ

 :דאד םהאוכ שאדאפ שלאמעַא בסח רב אר

 ל ץכש ןאתסכאת זַאו ' לָקאכ ךרמ ַהֵערוַמ א
 אל ןָא .ימאמת רַב ךניאו : םתשרג לקע לא ןיקאנ
 ארנָא יור מאמת םַכו * דייורמ אה ראפ
 : דוב הדש בארכ שיננכ ךאוידו ' דינאשופימ

 כל םַדֹרַכ הטחאלמ םֶרש רֶכַפִתִמ התסירגנ ןמ ספ

 ' באוכ יכדנַאו תפכ יכַדנַא : םתכומַָא ברַאו

 : באוכ תהגב אה תסד ןדאהנ םה רב יכדנַאו

 גל * דַמֲא דַהאֹוכ ות רַב ןזהאר לֵתָמ ות ךקפ ספ

 : חלצמ ךרַמ ךננאמ ות יִדנַמ זאיִנ

 הכ באב

 א הכ תסַא ןאמילס לאתמַא וַא זינ אהניא

 לקנ אר אהנָא הָרּוהְי האשדאפ הָיְְזִח ןאדרמ
 ב ' תסַא אדכ לאלג רמָא ןַתְׁשאד יֿפֹפמ : דנדומנ
 :תפַא ןאהאשראפ לאל) רמַא ןדומנ פת
 :' שקמע רד אר ןימת שירנלב רד אר ןאמסָא

 ד דרד : דומנ ןאותַנ שיתפת אר ןאהאשדאפ לדו

 רַגרז יארב יֿפרַט את ' ןכ רוד הרקנ זא אר

 ה רוד האשדאפ ךוצח זַא אר ןארירש : דִיִא ןוריב
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 הכ ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ | רפש
 : דנאמב ראדיאפ תלאדע רד וא יִסרכ את * ןכ

 רדֹו * זארפימ רב אר ןתשיוכ האשדאפ ךוצח רד ו

 ארת תפא רתהב אריז : תסיאַמ ןאגרזב יאָג ז

 הכנָא וַא ' איִב אלאב אָנניא הכ רש התֿפנ

 ארת תסַא הריד ארוא תנאמשנ הכ ירורס ךוצחְב
 *ורמ ןוריב לינעתב עאזנ יארב : דנֶרַב .ןייאפ ח

 לֵגֿכ ארת תַא היאסמה ןוִג שַרָבִא רד אדאבמ
 הופ יועה הרב דיאב הנ: הכ:>ינאהנ + דאס ט

 אר ירניד ןאר אמא ' ןכב תַא היאסמַה אב אר

 תמאלמ ארת דונשב הכרה אדאבמ : זאסמ שאפ י

 רד הכ ינככ + דושנ עפר ות ימאנדבו ' דנכ אי

 רד אלט יאה ביס למ * רש התפג שלַחַמ
 יארב םיכח בדָאומ : תסַא הרקנ יראכ עצרמ בי

 ץלאֿפ רז רעו אלט הקלח לּתָמ ' אש שנ
 ןוָג * דוב ןאגרנַתסַרֿפ יאֹרְב ןימַא לוסר : תסא גי

 הכ אריז * רשאבימ דאצח םסומ רד ךי .יכנכ

 וַא הכיסכ : דנכימ הזאת אר דוכ ןאיאקָא ןאָנ די

 לתִמ ' דנכימ רכֿפ דוכ ָהֶדנַברֿפ יאה ׁשְׂשבב
 למחת אב : תסַא ןאראב יב ךאבו אה רבָא וט

 םיאלמ ןאב * דְרוֲא ןאות דוכ יִארְב אר רואד
 רדקב יתפאי לָסַע .רַנַא .: דָנְכשימ אר ןאוֿכתסא זמ
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 הפש  הכ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 : ינכ יק הרש רפ ןאוַא אדאבמ ' רוכב תִיאֿפַכ

 זי היאפמה הנאכב ןתפר דאז זא אר דוכ יאפ

 ות זַא הדש ריס ות זַא אדאבמ ' ראד זאב תא

 חי דוכ היאסמה הכאב רד הכיסכ : דיאמנ תרפנ

 ךיתו רישמשו ןיז רַבַת לֶּתֶמ * דַהד גורד תדאהש

 טי ור רד ראכ תַנאיִכ רַב ָךאֹמתַעֲא : תסַא זית

 ׁשעַֹצמ יאפו הדז םֶרָכ ןאדנד לָתָמ * יג

 כ * גנַתְלר יארְב אה דור | ןדייארס : רשאבימ

 הכרס ןַתְכירו אמרס תקנ רד המאנ ןדנכ לֶתְמ

 אכ דשאב הנסרג ות ןַמשד רַנַא : תסַא הרוש רַב

 בָא ארוא דשאב הנשת רגַאו * ןארוכב ןאנ ארוא

 בכ ' תשאבנַא יהאוכ שרס רַב אה רַגְכַא אריז : ןאשונב

 גכ ךאב הכנאנג : דאד דהאוב שאראפ ארת דנואדכו

 וג תַביַג ןאבז ןאנָנמַה * דַרֲאיִמ ןאראב לאמש

 דכ השוג רד ןדוב ןכאס : דזאסימ-ךאנמשכ אר הרהנ

 וג גננ ןז -אב ןדוב וַא ' תסַא רַתהב םאב תשפ

 הכה תיאלו זַא שוכ רבכ :ךרתשמ ָהנאכ רד

 וכ ָךרַמ : תסַא הנשת ןאָג יאֹרְב דרס בָא לּתְמ

 לג הָמשְנ לתַמ י רוש םכ רירש שיפ הכ לדאע

 מ בוכ ןדרוכ לסַע דאיִז : תפָא דַסאֿפ עבנמו דולָא
 : תסינ לאלג רוכ לאלג ןדיבלט ןאנְנמַה ' תסינ
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 וכ ,הכ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ ופש
 רהש לִּתַמ * דראדנ טלפַת דוב חור רַב הכיסכ חנ

 : תפא ראצחיבו םֶדהנמ

 וכ באב

 * דאצַח רד ןאראבו ןאתסבאת רד ףרַב הכנאנג = א

 תַנעל : תסינ התסיאש קמחַא יארַב תמרח ןיִנְנמַה ב

 ןאריט רד ךשגנג הכנאנג * דָיִא ימנ  בבסיב

 םאכלו .בסא ָתהָנב קאלש + ןדירפ רד ךותסרפו ג
 : תַא ןאקמחַא תשפ יארב וַא בונו * נאלא יארב

 אדאבמ ' הדמ באוָג שתקאמח קפאומ אר קָמחַא ד

 קפאומ אר קמחא : יושב וא ךננאמ וינ ות ה

 םיכְח אר ןתשיוכ אדאבמ * הדב באונ שתקאמַח

 .* דַתסרֿפְב קַמהַא תסדב ימאגיפ הכרה : דראמשב ו

 : דשונימ אר דוכ ררצו דרבימ אר דוכ יאה יאפ

 הכ ילֲתַמו * תסַא ןיבמתיב גנל ץיבש יאה קאס ז
 הכרה : תפָא ןאנֶנמַה יָא רַב קַמהַא ןאהר וַא ח

 רד רהאונ הס לתַמ * דנכ תמרח אר קַמחַא
 קמחַא ןאהד וַא הכ ילמ : תסַא אה גנס ַהֶדות מ

 ץבש תסד רד הכ תפָא יראכ לֶתַמ * דא רַב
 חורגמ אר המה זאדנא רית : דשאב התפר תסמ ו

 דזמב אר קַמחַא הכרַה תסַא ןאנְנמה ' דנכימ
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 זפש וכ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 אי גס הכנאנג : דיאמנ ריִנַא אר ןאראכ אטכו דיג

 ַתקאמַה קַמחַא ןאנגמַה * דדרנימרב דוכ יג הב

 בי יניבימ אר יצכש איִא : דנכימ רארְכַת אר דוכ

 רַב ןתשאד דימא * תסַא םיכַח דוכ מנ רד הכ
 גי להאכ : תפָא רתשיב וא רַב ךימא זַא קַמחַא

 ןאיִמ רַד דַסַאו * תסַא האר רד ריש הכ דונימ
 די שא הנשאפ רַב רד הכנאנג : תסַא אה הֶנוכ
 ומ לָהאכ : שיוכ ְךתפב רַב לָהאכ ןאנְנמַה * דדרנימ
 ןַדרַוֲא רב זַאו * דרבימ ורפ באק רד אר דוכ תסד

 מ דוכ ָךֿמנ רד לַהאכ : דושימ התסֿכ שנאהדב ןָא

 הנאלקאע באג הכ דרמ תּפַה זַא ' תסַא רַתמיבֲח
 זי קלַעַת ואָּב הכ יעאזנ רדו דורב הכיסכ : דנהדימ

 שוג הכ תסַא יפָכ לתָמ * דוש ן'רעתמ דראדנ

 ה לַעשַמ הכ הנאויד םֶרֶא : דריגב אר גס יאה

 טי יפָכ לֶּתָמ : דזאדנָאימ אר תמו אה ריתו * אה
 דיוגימו * דהד בירפ אר דוכ היאפמה הכ תפָא

 כ שומאכ שתא םזיה ןדובנ זא : םדרכימנ יכוש איִא

 : דדרגימ תכאס העזאנמ םאמנ ןדובנ זַאו * דושימ

 כ * תפָא שתֶא יארַב םזיהו אה רנלַא יארְב לאנד

 :עאזנ ןתכיגנא רַב תַהְנב זיגנַא הנתפ ךרמו

 ככ קמעב הכ * תפא רידל ךארוכ לֶּתָמ םאמנ ןאנכס
387 BB 2 



 וכ , וכ ןאמילכ לאתמא באתכ אי ילשמ חפש
 לד אב תַבַחֹמ רפ יאה בל : דורימ ורפ לד יאה גכ

 ףרט רַב הכ תסַא דרד רפ ָהֶרְקנ לתָמ * רירש

 בל אב דראר גב הכרה : דוש הדודנַא ןילאפס דנ

 אר .בירפ דוכ לד רדו * ךיאמנימ גנרינ דוכ יאה
 ארוא דיוג וכינ ןכס הכ ימאגנה : דנכימ הריכד הכ

 הורכמ ןיִג תפה שבלק רד הכ אריז * ןכמ רואב
 אֹמַא + דש יפכַמ הליחב וא ץגב דנָגרַה : תסַא וכ

 : תשג דהאוכ רהאט תעאמנ ןאימ רד וא תתאבכ

 * דאתפא דהאוכ ןָא רד דנכב יהרפח הכרה זב

 : תשגרב דהאוכ וא רַב דנאטלגב יגנפ הכרהו
 * דראד תרֿפנ דוכ ןאגדש חורְנַמ זַא וג גורד ןאבז הב

 : דנכימ דאָניא אר תַכאֹלַה סולפאָנ ןאהדו

 וכ ,באב

 הכ אריז ' אמנמ רכפ אדרפ הראב רד א

 ארת ירגיד : דייאז דהאוכ הָנ זור הכ ינאדימנ ב

 יאה בל הנו יבירֹנ ' תדו5 ןאהד הנו דיאתסב

 םשכ אמַא * ליקת גיר תסַא ןיגנס גנס + ות ג

 בצנ : תסַא רַת ןיגנפ אהנָא יוד רַה זַא קמחַא ד

 רד הכ תסיכ אמא ' ליס םשנו תסַא שיכ םתס

 אראכשַא ָהיבנת : דאתסיא דַנאֹוַה דַסַח רבארב ה
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 טפש וכ  ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ
 ו תפוד תאחארַג : תסַא רתהב ןאהנפ תְבְחמ זַא

 טארֿפַא ןמשד יאה הסוב אמא ' תסַא ראדאֿפנ

 ז * דראד תַהארַכ לַפַע ןאש וַא ריס םכְש : תא

 : תפָא ןיריש יִכְלָת רַה הנסבנ םכש יארְב אמא

 ח יכשננג ָלָתַמ * דושב הראוָא רוב ןאכמ וא הב יסכ
 ט ןנור : רַררְנ חראוָא שא הנאיִשֲא זַא הכ תסַא
 תסוד תְואלַח ןאנְנמַה * דנכימ ראש אר לד רטעו

 ו ארת ָךרַפ תורו דוכ תפוד : לד תְרשַמ זַא
 תרדארב ָהְנאכב דוכ תביצמ ןור רדו * אמנמ ךרת

 רדארב וא ךירזנ ָהיאפמַה הכ אריז * שמ לכאד
 א זומָאיב תמכח ןמ רספ יא : תפָא רַתְהַב רוד

 אר דוכ ןאגדננכ תמאלמ את * ןכ דאש ארמ לדו
 בי ןתשיובו דניבימ אר אלב ךריז ךרַמ : םזאס באָנמ

 רֶדְו דנרדגימ ןאלהאָג אמַא * דנאסימ יֿפַֹמ אר

 גי ריגב אר סַכנָא ָהָמאָג : דנושימ ראתֿפָרְג תבוקע

 ריגב ןהַרְב ארואו * תסַא ןמאצ ביר ָתַהָנְב הכ
 די רַב דוז ָהבצ הכיסכ : תסַא ןאגנאגיב ןמאצ הכ

 ' רַהד תַכְרַב דנלב ןאוָאב אר דוכ תסוד התסאכ
 וט ימיאד ןדכְג + דושימ בוסחמ תנעל שיארב זַא
 : רנַא הבאשמ וג הזיתס ןַו * ןאראב וה רד בָא
 זמ דאב הכ תסַא יסַכ למ דכאד זאב ארוא הכרה
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 זכ ןאמילכס לאתמא באתכ אי ילשמ  צש
 תסאר תפַד רד הכ אר ןגור אי * דראד האגנ אר

 ' דנכימ זית אר ןַהֲא ןַהֶא : רשאב התפר דוכ זי

 : דזאסימ זית אר דוכ תסוד יור דרמ ןינָגמַה

 אר שא הוימ דראד האגנ אר ריגנא תכרד הכרה חי

 תמזאלמ אר דוכ יאקָא הכרַהו * דֶרכ דַהאכ
 בָא רד הכנאנג +: רש דהאוכ םרתחמ דִיאמַנ טי

 : ןאפנָאב ןאסנָא לד ןאנָגמַה * תסַא תרוצב תרוצ

 ןאפנָא ןאמשג ןאנגמַה ' דנושימנ ריס ןודבָאו הַואה כ

 ַתהָגב הרוכו הרקנ יארב התוב : רש דנהאוכנ ריס אכ

 שיאתס ןאהד זַא ןאסנא ןאנְנמַה ' תפָא אלט
 ןאיִמ אר קמחַא : (דושימ הרומזָא) דוב ןאגדננכ גב

 א שתקאמחו ' בֹוכְב התסד אב ןואה רד רוגלב
 = וכינ דוֿכ הֶלג תלאחב : תפר דֶהאוכנ ןוריב ןא גכ

 לונשמ דוכ המרב אר דוכ לדו ' אמנ הנות
 םַה אתו * תסינ ימיאד תלוד הכ אריז : זאפ דב

 דנרבימ אר ףלע + יַנ (ראדיאפ) לסנ ךעב "אלסנ הכ
 : דושימ עמג אה הוכ הפולעו * דיורימ זבס האינו

 ָהְראָנַא ָתַהְגב אה ובו * ות סאבל יארְב אה הרָב וב
 ךארוכ יארב אה זב ךישו : דניַאימ ראכב ןימז מ

 תִיאֿפַכ תנאזינכ ָתָשיִעַמו ' תנאדנאכ ךארוכו ות

 :דרכ: דהאופ
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 אצש | חכ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ

 הב באב

 א יהְדננכ בקאעת הכ ײאָג רנזירגימ ןארירש

 : דנָא עאנש ָךיש ָלְּתֶמ ןאלדאע אֹמַא | תסינ

 ב * דנושימ ראיסב שנאמכאה ןימז להַא תיִצעַמ וא

 רַב שָתַמאקְתְסִא אנאדו םיהפ ךרמ זא אמא

 ג ןאניכסַמ רַב הכ סיאר ָךרַמ : רנאמ דַהאוכ רארק

 הדרכ ןאליכ הכ תסא ןאראב למ * דנכימ םלט
 ד ָךרַת אר תעירש הכרה : דראדגנ יקאב ךארוכ

 תַעיִרש הכרה אֹמַא ' ךיאתסימ אר ןארירש דנכימ

 - ןאמררמ : רראד תַרֿפנ ןאשיא זַא דראד האגנ אר

 ןאבלאט אמָא * דנואמנימנ ךרַד אר ףאצנא רירש

 ו רַד הב יריקפ : דנמהַֿפימ אר זיִג המה דנוארכ

 כ וַא  תסַא רַתהְב דיאמנ ךולפ דוג תילמאכ
 ז הכרַה : רשאב דנמתלוד הָנ רַנַא האר וד הנ

 אמא ' תפַא םיכח יִרָסָּפ דראד האגנ אר תעירש

 : דזאפימ אופר אר שיוכ ךדפ ןאפרסמ בחאצמ
 ה ' דיאזפאימ דוסו אבְרב אר דוכ לאמ הכרה
 דיאמנ םחַרַת ןאריקפ רַב הכיסַכ יארְב ארנָא

 מ ןדינש זַא אר דוב שוג הכרַה + דיאמנימ עמג
 : דושימ הורכמ םה וא יאעד * דנאדרנרב תעירש
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 חכ ןאמילס לאמא באתכ אי ילשמ | בצש
 הרפחב רנכ הארמג דב הארב אר ןאתסאר הכרַה י

 וכינ ָביצַנ ןאחלאצ אמַא ' ראתפא דַהאוכ דוכ
 דוכ מנ רד דנמתלוד ְךרַמ : תפאי  רנהאוכ אי

 שיתפת ארוא דנמדרכ ריקפ אמא ' תסַא םיכח

 רכפ דנוש ןאמראש ןאלראע ןוָנ : דומנ רהאוכ בי

 התשארפַא רַב ןארירש ןוָג אמא ' תסַא םיטע

 הכרַה : דנזאסימ יפכמ אר דוכ ןאמדרַמ דנש גי

 ' דש רהאוכנ ראדרוכרב דנאשופב אר דוכ האנג

 דיאמנ ךרמו דנכ ףארתַעַא ארנָא הכרה אמא

 "אמיאד הכיסכ לאחב אשוכ : תפאי דהאוב תמחר די

 דזאפ תכס אר דוכ לד הכרה אמא ' רַסרַתימ

 םוק רַב רירש םכאח : רש רַהאוכ ראתֿפְרג אלבב וט
 :תסַא הדנררג סרבו הדנרג ךיש לֶּתְמ * ןיכסמ

 אמַא * דנכימ םלט ראיסב לקע לא ץקאנ םכאח זמ
 זארד אר דוכ רמע דנכ תרפנ הנשר וַא הכרה

 יצכש ןוכ ראב למחתמ הכיסכ : תכאס דחאוכ יי

 ארוא יסַכ ראהנז * רבאתשימ היואה הב * רוש
 דיאמנ ךולכ תמאקתסַאב הכרה : דַראדנ זאב ה

 האר וד רד הכרַה אמא ' רש דהאוכ ראגתסר

 : דאתפא דהאוכ אהנָא זַא יכי רד רשאב ור כ

 ריפ ןאנ וַא .דיאמנ ערז אר דוכ ןימז הכרה טי
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 הכ ןאמילכ לאתמא באתכ אי ילשמ
 א דנכ ןאלטאב וריַֿפ הכרַה אֹמַא ' רש רַהאוב

 ראיסב ָתְכְרַב ןימַא ךרמ : רש דהאוכ ריס רקפ

 רבאתשימ תלו יפ רד הכנָא אמַא * תפאי רהאוכ

 ' תסינ וכינ .ירארפרט : דֶנאמ דַהאוכנ אויב

 ךרמ : דָושימ ראכאטב יִמָדֶא ןאנ המקל ַתַהָנבו
 דנאד ימנו * דבאתשימ תלָוד יפ רד רטנ גנת

 הכיפכ : תפאי דסאוכ רד ארוא ידנמזאינ הכ

 ' תפאי דַהאוכ רכש רכַא דיאמנ היבנת אר ימרַא

 : דנכימ .יפולפאָג .דוכ ןאבזב הכנָא זַא רתשיב
 דיוגו דיאמנ תראג אר רוב רדאמו רדפ הכיסכ

 : רש רַהאוכ ןאגדננכ ךאלַה בחאצמ ' תסינ האנג

 הכרה אמָא * דנאזיגנַאימ רב אר עאזנ ץיירַה ךרַמ
 הכנָא : רש רַהאוכ יוק דיאמנ לכות דנוארב רב

 אמא ' רשאבימ קמחַא דיאמנ לכות רוב לד רב

 : תפאי רַהאֹוכ תאָנַנ דיאמנ ךולס תַמבכַחְב הכיסכ
 ' רש דַהאוכנ גאתחמ דיאמנ לרב ארקפב הכרה

 הנעל דנאשופב אר דוב ןאמשְנ הכנָא אמא

 רַב ןארירש הכ יתקנ ; תפאי דהאוכ ראיסב

 ' דננכימ ןאהנפ אר ןתשיוכ םדרמ דנוש התשארפא

 הדוזפַא ןאלדאע דנש ךאלַה ןאשיא ןוָנ אמא

 ;: רש .דנָהאוכ
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 מכ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ | רצש

 טכ באב

 ישכ ןדרג ראיסב ָהיבנַת וַא רעב הכיסכ א

 ינאלעו דש דַהאוכ  רֶפכנמ ןאהנאנ ' דנכימ
 םוק דנדרַג הרוזפא ןאלדאע ןוג : דוב דַהאוַנ ב

 דנבאי טלַפַה ןארירש ןוג אֹמַא * דננכימ ידאש
 תסוד אר תמכח הכיסכ : דניאמנימ הלאנ םדרמ ג

 אֹמַא * דנאסימ רורכמ אר שיוכ הפ דראד

 לאומַא דנכ תרשאעמ אה השַחאֿפ אב הכיסכ

 ףאצנַאב אר תיאלו האשדאפ : דיאמנימ ףַלַה אר ד
 ארנָא ראוכ הָושר ְךרַמ אֹמַא ' רנכימ ראדיאפ

 אר דוכ ָהָיאסמה הכ יצכש + רזאסימ ןארו ה

 :דנארתסגימ שיאָה יאפ יארב םאד * דנכימ יסולפאְנ

 לדאע אמָא ' תסַא ימאד רירש ךרמ תיצעמ רד
 יועד לדאע ךרמ + דומנ דַהאֹוכ ידאשו םֹנַרַת ז

 ןתפנאד יארְב רירש אֹמַא ' דנכימ ךרד אר ריקפ

 אר .רהש ןאגדננכ אוהתסַא : דַראדַנ םהפ ןָא ה
 ורפ אר םשָכ ןאמיכַה אמא ' דנָרואימ בוְׁשֲאְב

 יועד קמחַא אב םיכח ךרמ רגַא : דננאשנימ מ
 ארוא דַדֹנֹכְב האוכ דוש ךאנבַצג האוכ * דראד

 ָךרַמ וַא זיר ןוכ ןאדרמ : דוב דהאוכנ תמאר ו
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 הצש | טכ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 ןאג יִתמאֹלַפ ןאתסאר אמא * דנראד תַרֿפנ למאכ
 אר דוֿכ םשכ יִמאמְת קַמחַא : דנבלאט ארוא
 ארנָא ריִכָאַתְב םיכח דרמ אמא * דזאסימ רַהאט

 שוג גורד ןאנכפב הכ ימכאח : דנאשנימ ורפ

 ריקפ + דש דנהאוכ רירש שנאמראכ עימג * דריג

 ןאמשנ דנואדכו * רש דנַהאוכ עמג םַה אב םלאטו

 יהאשדאפ : תכאס דהאוכ ןשור אר ןאשיא יוד רַה

 יו יפרכ * דִיאמנ ירואד יתסארב אר ןאניכסַמ הכ

 וט היבנתו בוָג : דֶנאמ דהאוכ ראדיאפ דַבֲאְב את

 רשאב םאכל יב הכ ירספ אמא * רשבָבימ תמכח
 וט ןארירש ןוג : תכאס דַהאוכ לכ אר דוכ ךראמ
 ןאלדאע אֹמַא * דדרגימ הדאיז ריצקת דנוש הדוזפא

 אר דוכ ָרַכַפ : דיד דנהאוכ אר ןאשיא ןדאתפא

 * דינאסר דהאוכ תחאר ארת הכ אמנ | בידאַת

 איַאור הכייאָג : דישכב דהאוכ תאזל ות ןאגבו
 לאחב אשוב אֹמַא ' דנושימ שכ ןדרג םוק .תסינ

 ןיחמ םדאכ : דראדימ האגנ אר תעירש הכיסכ

 דמהפב הג רנַא אריז * דושימנ הָבְנְתִמ ןכס

 כ הכ יניבימ אר יפָכ איִא : דיאמנ ימנ תַבאַנֲא

 הדאיז קמחַא רַב ךימא ' תסַא לוע ןַת5ֿג ןכס רד

 אכ אר דוכ םדאכ הכרה :וא רַב ךימא זא תסַא
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 ל , טכ ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ | וצש
 דהאוכ וא ָךספ רֿכָא ' דרורפימ זאנב תיילופט וַא

 ץיכשו * דנאזיגנַאימ רב עאזנ בי רעעתרסז: הש 5

 ארוא ןיכש רבכת : ךיאזֿפַאימ ריצקת רד קלכ גַכ ב.

 דהאוכ לאלגב לד םילַח ךרמ אֹמַא ' דנכימ תספ
 ןתשיוכ דנכ תרשאעמ הוה אב הכרה : ריִסַר דכ

 דונשימ תנעל הכ ארז * דכאד ןמשד אר
 םאד ןאסנא ֹוַא פרת : דיאמנ ימנ ףארַתְעִאְו הכ

 לכנות דנואדכ רב הכרה אמא ' דנארתסגימ

 מל יראיסב : רש דהאוכ זארפא רַפ דיאמנ וכ

 ָבנאָג זַא ןאסנא ירואד אמא ' דנָבלטימ אר םכאח

 הורכַמ ןאלדאע ָךנ םלאט ְךרַמ : תסַא דנואדכ מ
 ךונ תסַא םיקתסמ קירט רד הכרַהו * תסַא

 : דשאבימ הורכמ ןארירש

 ל באב

 הב דרמ ןָא יהו * הָקיְוַב רּונָא םאגפו תאמלכ | א
 רַה וַא ןמ "אניקי : לֵּכֲא לַאיתיִא הב ינעי לֵאיִתיִא ב

 : םראדנ אר ןאסנא םהפו * םַתֹסַה רַת יִׁשֹחַו יֹמֵרֲא
 אר פודק תַֿפרעמו * םַא התכומאינ אר תמכח ןמ ג

 הומנ דועצ ןאמסאב הכ תסיכ : םַא התסנאדנ ד

 רֶד אר דאב הכ תסיכ ' דרַכ לומ אָננֲא זו
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 ל ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 רד אר בַא הכ תפיכו * דומנ עמג דוכ תשמ

 ןימז יאצקַא יִמאמְת הכ תסיכ * דומנ דנב המאָג
 הָנ וא ָךַכָפו תסיִג וא םאנ ' תכאס ראותסא אר
 ימאמת : יראד עאלמא רנַא וגב דראד םסא

 רוכ ןאלבותמ ָתַהְגב וא * תַא יֿפצִמ אדב תאמלכ
 ארת אדאבמ * אזפימ יזיִג וא ןאנֿככב : תסַא רַּפַ
 רד ות וַא זיִג וד : יש בירכתו דיאמנ ךיבות

 םרימב הכנָא זא לבק אר אהנָא * םַדֹומַנ תסאוכ

 ןמ זַא אר נורדו תֶלאטְב : ראדמ זאב ןמ א

 יכארוכב * תלוד הנו חד רקֿפ הנ ארמ * ןכ רוד

 ריס אדאבַמ : רַורַפְב ארמ רשאב ןמ ביצנ הכ
 דנוארכ הכ םיונבו םיאמנ ראכנא ארת הרש

 םסאו * םיאמנ ידזד הרש ריקפ אדאבמו * תסיכ

 דזנ אר הדנב : םֶרַב לטאבב אר דוכ יאדכ

 דנכ תנעל ארת אדאבַמ * זאסמ םהְתִמ שיאקא

 אר דוכ דפ הכ דֶנשאבימ יהורג : יוש םרגמו

 : דנהדימנ תכרב אר שיוכ רדאמו * דניאמנימ תנעל
 * דנַא ךאפ דוכ ָךפנ רד הכ דנשאבימ יהורג
 יהורג : דנַא התפאינ לסג דוכ תפאגנ וַא אֹמַא
 ' תפָא דנלב רדק הָנ ןאשנאמְשג הכ דנשאבימ
 יהורג : התשארפָא רַב רדק הָנ ןאשנאגזמו
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 = ל ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ = חצש
 ' תסאה רישמש ןאש יאהנאדנד הכ דנשאבימ

 ןאריקפ את * אה דראכ ןאשיא אֹיִסֲא יאה ןאדנדו

 ןאמדרַמ ןאיִמ וַא אר ןאניכסמו ןימז יור זַא אר

 ; דנרוכב

 ' דנוגימ הדב הדב הכ תסַא רַתֹכד וד אר ולאז ומ

 זיִג ראה הכלב * דושימנ ריס הכ תסַא זיג הס

 ' דאזאנ םחרו היואה : תסַא יפאכ הכ דיוגימנ הב

 דיוגימנ הכ ׁשתַאו  דושימנ ריס בא זַא הכ ינימזו

 אֹוהָתְפֲא אר רַדָּפ הכ ימְׁשָנ : תסַא יפאכ הכ

 בארנ ' דראמשימ ראוכ אר רדאמ תעאמַאו דנכימ

 באקע אה הָנַבֹו דנַכ דנהאוכ ארנַא ידאו יאה

 ןמ יארְּב הכ תסָא זיג הס : דרוכ דנהאוכ ארנָא חי

 אהנַא הב יג ראהָנ הכלב * תסַא בִנֲע הדאיז

 קירטו אוה רד באקע קירט : דימהפ םנאותנ אר טי

 אירד ןאימ רד יתשכ הארו ' הרַכַצ רַב ראמ

 תסא ןאנְגמה : הרכאב רתכד אב דרמ הארו כ

 ךאפ אר דוכ ןאהרו דכוכימ * הינאז ןז קירט

 ןימז זיג הפ בבסב : םדרכנ האגנ דיוגימו דנכימ אכ

 אר אהנָא הכ ראהָנ בבסבו ' דושימ לזלזתמ
 תנטלס הכ ימאלג בבכב : דרכ דנאותנ למחת בכ

 : דשאב הרש ריס אדג וַא הכ יקמחַאו + דנכימ
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 טצש ל ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 יתקו זינֶכו * דוש הָחוכנַמ ןוג הָהורכִמ ןז בבסב

 דכ הכ תסַא זיג ראהְג : דדרג דוכ ןותאכ תראו הכ

 םיִכַה ראיסב ןכיל * תסַא ךְנוכ ראיסב ןימז רַד
 הכ ' דנַא תוֹוקיב הפיאט אה  הָנרומ : דנשאבימ

 הרכב ןאתסבאת רה אר דוכ ךארוב ןכיל
 וכ הנאכ אמא * דננאותאנ הפיאט אהכנו + דננכימ

 מ אראה ךלמ : דנראדגימ הרָבצ רד אר דוכ יאה

 התסד התסד אהנַא עימנ אמא ' תסינ יהאשדאפ

 חכ דוכ יאה תסָרְב אה הסאפלג :דנורימ ןוריב

 : דנשאבימ ןאהאשדאפ יאה רצק רדו * דנריגימ

 טכ ראהָג הכלב ' תסַא םארֿכ שוכ הכ תפא זיִנ הס
 ל ןאיִמ רד הב ריש : רשאבימ םדק שוכ הכ זיג
 ור םאדכ יה זַאו * תסַא רַת אנאות תאנאויח

 אל אב הכ האשדאפו ' רָנ ןבו יואת : תסינ ןאדרנ

 כל תקאמח יור זַא רנַא : דרכ ןאותנ תמנאקמ וא

 * יהדישידנַא דב רגַאו ' יהתשארפא רב אר ןתשיוכ

 גל הבנאנג אריז : ראדגב דוכ ןאהד רַב תסד ספ

 ןדרשפ זַאו * רִיָאימ ןוריב רינַפ ריש ןררשפ וַא

 בע ןדרשפ וַא ןאנָגמַה * דֶיָאימ ןוריב ןוכ יניב

 / : דיִאימ ןוריב עאזנ

 U ג
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 אל ןאמילפ לאתמא באתכ אי ילשמ ת

 אל באב

 שרדאמ הכ ימאגיפ האשראפ לָאומל םאלכ | א
 : דאד םילעת ואב

 ' ןמ סחר רכָפ יִא סוג הָנ ןמ ספ יא סוג הָנב
 אר דוב תווק :ןמ יאה רדנ ספ יִא םיוג הָנֹוג

 הָנֲאב אר .שיוכ יאה קירט הנו * הדמ ןאנוב
 אר ןאהאשדאפ : תסא ןאהאשדאפ תֵכאלַה תַעאב ד

 הב דיאשימנ אר ןאהאשראפ לֶאּומְל יא דיאש ימנ
 אר תארכסמ הכ אר ןארימַא הַנו * דנשונב בארש

 שומארפ אר ץיארפו דנשונב אדאבמ : דנהאוכב ה

 ; דנזאפ ףרחנמ אר ןאלילד עימג ירואדו ' רננכ
 ' הדב דנַתכאלַהב ףרשמ הכ ינאנָאב אר תארכסמ ו
 דוכ רקפו רנשונב את : ןאנאג ךלתב אר בארשו ו

 דאיִב רניד אר שיוכ ָתְקָשַמו * דננכ שומארפ אר

 ' ןכ זאב ןאגנג יארב אר דוכ ןאהר : דנרואינ ח

 אר דוכ ןאהד : ןאגראְניב עימג .יסר דאד יארְבו ט

 ןיכסמו ריקֿפו ' אמנ ירואד ףאצנָאב הדרכ זאב

 : אמרֿפ יפר דאד אר
 : דרכ דנאוה אדיפ הכ תסיכ אר החלאצ זי
 לד :תסַא רַת ןארנ אה לעל וַא וא תק א
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 את אל ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ
 תַעפנמ גאתחמו * דראד דאמתעא וא רב שרהוש

 בי * דוכ רמע יאה זור ימאמת שיארב : דוב דַהאֹובנ

 ג אר ןאתכו םשפ :ידב הנו דרכ דהאוכ יבוכ

 : דנכימ ראכ תבגר אב דוכ יאה תסדבו ' דיונימ

 רי וכ ךארוכ הכ * תסַא ראָנֹת יאה יתשכ לתמ וא
 וט תסַא בש זונה הכ יתקו : דרואימ רוד וַא אר

 שנאזינכבו ךארוכ שא הנאב להאבו * רניכימרב
 זמ רכַֿפ הערזמ ָהְראב רד : דָהְדימ אר ןאשיא ַהצח

 דוכ יאה תסד בסַכ זַאו * דרָכימ ארנָא הדרכ

 זי תוק אב אר דוכ רמכ : דיאמנימ סרג ןאתסכאת

 : דזאסימ ױכ אר שיוכ יאה וזאבו * דדנבימ

 הי שנארגו * תסַא וכינ הכ דניבימ אר דוכ ָתַראָגת

 טי אר דוכ יאה תסד : דושימנ שומאכ בש רד

 אר ךרג שיאה תשגנַאו * דנכימ זארד ךורְב

 כ טוסבמ ןאריקפ יארְב אר דוכ יאה ףכ : דרינימ

 ןאניכפמ יארְב אר שיוכ יאה תפדו ' דזאפימ

 אכ רַב וַא שא הָנאֿב להַא תַהְגב : דיאמנימ זארד
 הב וא הנאכ להַא עימג הכ אריז ' דסרתימנ

 ככ יאה באבסַא דוכ יאֹרְב : דנַתְפַה סבלמ סלטא

 ןאורַאו ךזאנ ןאתכ זַא שפאבל * דזאסימ תני
 גנ ףורעמ אה ראברד רד ׁשֵרַהש : דשאבימ
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 אל ןאמילס לאתמא באתכ אי ילשמ | בת
 : דנישנימ תיאלו ךיאשמ ןאיִמ רו * רשאבימ

 ' דשורפימ אר אהנָא התכאס ןאתַכ יאה המאג ד

 תזעו תווק : רַהָדיִמ ןארנאתב אה דנַב רַמָכו הכ

 : רדנכימ הדנָיָא תקו האב רדו * תַא וא סאבל
 תַבַחֹמ םיִלעַתו * דיאשגימ תמכחב אר רוכ ןאהד ונ

 הנאכ להַא ךאתפרב : תסַא יו ןאבז רב זימָא מ

 : דכוכ ימנ ילהאכ ךארוכו י דושימ הנותמ דוכ

 ' דנווגמ .לאחשוב ארוא התסאכ רַב שנארַסָּפ חכ

 ראיסב ןארתכד : דיאתסימ ארוא זינ שרהושו טב

 עימג רב ות אמא ' דנדומנ החלאצ לאמעַא

 אביו הדנבירפ לאמג :יראד יִרַת רב ןאשיא ל

 רסרתימ דנואדכ זַא הכ ינז אמא ' תסא לטאב

 תפד הרמת זַא אריו : רש דַהאוכ חודממ אל

 ארוא שלאמעַאו * דיהדב שיאה

 : דיאתסב אהואורד ךזנ
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 בויא באתכ

 א באב

 א תשאד םאנ בוא הכ דוב ידרַמ ןּוע ןימז רד

 יב וַאְו דוב פרַת אדכו תסאר) לָמאכ ַךרמ ןָא
 ב הסְו רַסְפ תּפָה וא יארְבֹו : דומנימ באַנֲתְנא

 ג ראזַה תֿפַה וא לאוָמַאְו : רנרש הרייאז רַתַכד
 רצנאפְ) ואג תֿפג רצנאפ) רתַש ראזַה הסו דנפסוג

 תשאר ריתָכ ראיפְב ןארכֹנְו דוב הדאמ גאלא

 וב העז תב קרשמ יִנב ימאמת וַא דרמ ןַאו

 ד ןאשיא וַא יכי רַה ָהְנאכ רַרְו דנַתְפְריִמ שָנארַמָּפו

 ְךַהאוָכ הפ הדאתסרפו דנררכימ ינאֹמְהַמ שזור רד

 לכַא ןאשיא אב את דנדומנמ תֲַעַד אר דוב
 ה זר ָהָרֹוד ןוָג הכ רשימ עקאוו : דניאמנב ברשו

 הדאתסְרפ בוא תֿפרימ רַפְב ןאשיא יִנאמָהַמ יאה

 התפאָנרַב ןאדאדמאבו דומנימ סידקת אר ןאשיא

 ןאשיא ָהָמַה הְראמשב | ינָתְכוס יאה ינאברק

 ןמ ןארספ דיאש תפגימ בויִא ארז דינארדגימ
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 א בויא באתכ ד

 הדומנ ךרמ רו5 לד רד אר אדכ הדרכ האנג

 ; דֶרָבִיִמ ןינְג השימַה בֹויָאו רנשאב

 את דֹנַדמָא אדכ ןארַספ הכ רש עקאו יזורו ו

 ןאיִמ רד זינ ןאטישו דנוש רצאח דנואדכ ְךוצחב

 אנכ וַא תֿפג ןאטיִׁשְב דנואדכו :דַמֲא ןאשיא ו

 .דֹרַרַת זַא תפג דנואדכ ְבאֹוָג רד ןאטיש * ידמַא

 הארב :ןָא כה ןדרכ ריו :ןימז הד | ןהרב ח

 ידרַכ רכפַת בֹויֲא ןמ הרנב רד איִא תפג ןאטישב

 תפארָו למאכ ךרמ * תפינ ןימז רד וא לתֶמ הכ
 ןאטיש : רנכימ באנָתְנָא האנג זַא הכ סְרַת אדכו מ

 זא "אנאָגַמ בויא איִא תפג דנואדכ באג רד

 וא הנאכ ָךְרנְו וא ָךְרְג ות איִא : דַכְרַתמ ארכ י

 ידישכנ ראצַה ףרט רַהְב וא לאוָמַא ַהֵמַה דרגו
 וא שאמו ידאדנ תכְרַב ארוא תר לאמא

 דוכ תסד ןָאְלַא ןכיִל : רשנ רַשַתְנמ ןימז .רד אי
 אמנ סמל ארוא ָךֵלֶמָי אמ ִמאֹמְתו ןכ זארַד אר

 דָנואדכ : דומנ דַהאוָכ ְךְרַת ארת ות יור שיפו בי

 ות ַתסד רד שלאומָא ָהַמַה ךעא תפג ןאטיִשְב
 ספ ןכמ וארד וא ָךוכ רַב אר תַתְסַד ןכיל תא
 : תפר ןוריב דנואדכ ָךוצח וַא ןאטיש

 ָהְנאכ רד ׁשֹנארַתְכדְו ןארספ הכ רש עקאו יורו גי
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 הת א בויא באתכ

 : דנדישונימ בארשְו דנדרוכימ דוכ גרוב רדארב

 רי דנֶדרָכִיִמ ראיִש ןאואג תפג הדַמָא בּויא רזנ ילוסרו
 וט ןאיבאסו | : דְנְדיִרְנִמ אהנַא ָךזנ ןאנאלא הראמו

 םדב אר ןאנאוָנְו דנדרב הרְרוא הלָמְח אהנָא רַב

 את םַתֿפאי ייאהר ייאהנתב ןַמְו דנתשכ רישמש

 מ ירגיד הכ תפגימ ןכס זּונָה ואו + םַהָד רַבַּכ ארת

 הָלְְו דאתפא ןאמסָא זַא אדֹכ ׁשתֶא תפג הדַמָא
 תכאפ ךאֹלַה אר אהנָא הדינאזוס אר ןאנאונו
 : םָהְד רַבַכ ארה את םתפאי ַײאהְר ַײאהנַתְב ןמ

 װ תֿפנ הדַמֲא ירניד הכ תֿפנימ ןַככ ּװנַה ואו

 םונה ןאֹרתַׁש רַבְו דנרש הקרֿפ הס ןאיִנאדְלַב

 ריִשמָש ַםֵדְב אר ןאנאוגְו דנדרב אר אהְנָא הדְרוָא

 ארת את םַתֿפאי ַײאהר ייאהנַתְּב ןמְו דנַתָשכ

 חי הדַמָא ירגיד הכ תפגימ ןכס זונה ואְו : םהָד רַבַכ

 גרזב רדארב ָהנאכ רד תַנאֹרַתְכְרְו ןארַסְפ תפג

 טי ךניא הכ :  דנדישונימ בארַׁשְו  דנדרוכימ הופ

 ָהֶׁשֹוג ראהָג הדַמֲא ןאבאיב ףרט זַא ידירש ךאב

 דנררמ הכ דאתפא ןאנאוג רַבְו דז אר הנאכ

 : םַהָד רַנכ ארת את םתפאי ַײאהְר ַײאהנַתְב ןמו

 כ דירַד אר דוכ ַהַמאָג התסאכ רב בויִא האגָנֲא

 הדְנכ הדאתפא ןימזבו דישארת אר דוכ סו
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 ב | א בוא באתכ ות

 ןוריב דוכ ךדאמ ֶחַר זַא הנְהַרְב תפגו : דרֶכ אכ

 דנואדכ תשגְרַב םַהאָֹכ אָננֲאְב הנִהַרְבְו םדמָא

 ךראבתמ דנואדכ םאנְו תֿפְרְג דֶנזאדכו דאר

 אדכבו דרכנ האנג בויא המָה ןיא רד : דאב בכ

 0 : דאדנ תַבְסִנ תלאהָנ

oe Bn, om 

 את דנדמא אדכ ןאֹרַפְּפ הכ רש עקאו יורו | א

 ןאיִמ רד זינ ןאטָיִשו דֶנוש רצאח דָנוארכ ָךֹוצחְב

 רש רצאח דֶנואדכ ָךוצחְב את דַמָא ןאשיא :

 רד ןאטיש ידַמָא אָגכ זַא תפג ןאטישב דנוארכו ב

 ואו ןאהג רד ןדומנ רדרַת זַא תפג דנוארכ ָבאונ

 איִא תּֿפנ ןאטישב דנואדכ + ןֶא רד ןדְרַכ רפ ג

 רד וא לת הכ ידומנ רכּפַת בויא ןמ הדנב רד
 זַא הכ סְרַת ארכו תסארָו למאכ ָךְרַמ תסינ ןימז
 דו תַײלמאכ ןֶאלא אתו דיאמנימ באַנֲתְנֲא ידב
 ןארב ארַמ | דנְגרַה דַראדימ האננ םיאק אר

 ןאטיש : םנאסר תיִיְרַא בבסיב ארוא הכ יתשדאו ד

 הָנרַהְו * תסופ ץֹועְב תסופ תפג דנואדכ ָךאוָג רד

 ןכיל : דאד רהאוכ דוב ןאנ יארְב דראד ןאסנא ה
 תשוגו ןאונתסא הדרַכ וארד אר דוֿכ תפד ןָאלַא
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 ב בויא באתכ

 דַהאֹוכ ְךרַת ות יור ַשיפ ארתו אמנ סמל ארוא
 ו תפד רד וא ךניא תפג ןאטישב דנואדכ : דומנ

 : ןכ טָּפֶח ארוא ןאָג ןכיל תסַא ות
 ז בוא התפר ןוריב דנואדב ךוצח זַא ןאטיש ספ

 תֹלַס יאה לַמָב שא הָלַכ את אפ כ וַא אר
 ח אר דוכ את תפְרְג ילאפַס ואו : תכאפ אלַתְבַמ

 התפָשְנ רַתְסַכאַכ ןאיִמ רַרְו דַשארַכְב ןָא אב

 מ תיילמאב לאחב את איִא תֿפנ ארוא שַנְו : דוב
 ; רמבו ןכ ְךרַת אר אדכ יראדימ האגָנ אר דוכ

 ייוגימ ןֿפכ הלְבֲַא ןאנז זַא יכי לֶּתֶמ תפג ארו וא
 ' םיבאינ אר יֵדֵבְו םיבאיִב אדכ וא אר ייוכינ איִא

 ; דרַכֵנ האנג דוכ יאה בֵלְב בוא המה ןיא רד

 רב הכ אר ידב המה ןיא בויא ָתסוד הס ןוָג

 ןאכמ וַא יכו רה דנדי דוב הדש עקאו וא

 יתַמַענ רוצו יחוש דל יֵנָמַּת פִלֲא ינֲעי רוב
 הכ דנדידרג ןאתסאדמַה רגידכי אבו דנרש הנאור
 ןאמשנ ןונו : דֹנַהְד ילֵפַתְו דנג תֶיזִעַה ארוא הדַמָא

 דנַתאַּגְׁשנ ארוא הדרכ דנלב רוד זַא אר דוכ

 ךָי רַהְו רנַתסיִרְג הדומנ דָנלב אר וכ ןאוָא

 ָךַס רב ןאמסַא וסב ךאכ הדירד אר דוכ ָהַמאָנ

 גי קארמה בש תפהו ור תֿפַהו : דנַדְנאַׁשֿפַא דוכ
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 ג ן ב  בויא באתכ חת

 תפננ ינכס י\ אב יִסֵכְו דֹנַתְסַׁשְנ ןימז רב וא

 : תסַא םיטע ראיפב וא ָךרד הכ דנדיד הכנוג

 ג באב

 הדרכ זאב אר דוכ ןאהד בּויִא ןאזַא דעבו א

 הרש םֶלָכְתמ בֹוַאו :דרכ ןירפנ אר דוכ רב
 רוש ךאלה םרש רֵלֹנֲמ ןָא רד הכ יזור + תפג נ

 : תפְרִג רארק םַחְר רד ידרמ דֶנַתְפג הכ יבשו
 ןָא רַב אלאב וַא אדו * רש יכיראת ר ןַא ד
 יכיראת : דבאתנ וא רַב ײאנְׁשֹוװ דנכנ אֹנֲתֲעֲא ה

 ןָא רַב רבַא * דנַרוָא ףרַצַתְב ארנָא תֹומ ָהָיאסְו

 ןָאו : דנאסרתב ארנָא ור תאפוסכ * דש ןָבאס ו

 זור ןאיִמ רדָו * דרג ורֿפ טילג יכיראת אר בש
 אה האמ הְראמשבו ' דנכנ ידאש לאס יאה
 ' דשאב דאזאנ בש ןֶא ךעא : דושנ לֿכאד ו
 תַנֶעְל + דושנ הרש ןָא רד ינאמדאש ןאוָאְו ה

 רַב רַד הכ * דניאמנ ןירפנ ארנַא זור ןאגרננכ

 קפש ןאגראתס : דנשאבימ רַהאֹמ ןתל ןריִנאזיגנא מ

 ' דשאבנְ) רֵׁשֵכְב רונ ךאטְתנאו ' דַדרג ךיראת ןָא

 סחר יאה רד הכנוָג : דַניִבנ אר רַהַס ןאגזמו י

 םֵנאמְׁשְנ וַא אר תקָשַמְו + תסַבנ אר םרדאמ
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 טת ג  בויא באתכ

 אי םֶדְרַמנ םרדאמ ָםַהְר וַא ארג : תָכאַסַנ רותסמ

 : םדארנ ןאָג אֹרְג םַדַמָא ןוריב םכָש וַא ןוִג

 כי אה ןאתספו * דנדְרַכ לובק ארמ אה ונאז אד

 גי םארָאְו םדיבאוכימ לאחְב את ארז : םדיכמ את

 : םַתפאי ימ תַחארֶתְסאְו םדובימ באוכ רד * םדשימ

 די אה בארַכ הכ ' ןאהג ןארישמו ןאהאשְראפ אב

 וט הכ ןארורס אב אי : דנדומנ אנב ןתשיוכ יארב

 הרקנ זַא אר דוכ יאה הנאכו * דנתשאד אלט

 זמ תסינ הרש ןאהנפ טקס לֶתִמ אי + דנַתכאפ רפ
 : דָנֵרידַנ אר ייאנשןר הב ײאה הָגב לֶּתֶמ * םדובימ

 זי רַרָו ' דָנָתְסיִאיִמ זאב שרוש זַא ןארירש אָגנַא רד

 חי רד ןאריפא אָגנַא רד : דנמארָאימ ןאגתסכ אַגְנַא

 ןאראדג ראכ ןאוָאְו ' דננָבאפ םַה אב ןאנימטא

 מי ' דִנֲא ךִי אָננֲא רד גרזבו ךנוכ : דננשימנ אר

 כ ינשור אג + תפָא דאוָא שיאקַא זַא םאלגו
 : ןאנאג ךלַתְב יגַדְנו * רוש הדאד  דָנַמַתְמִמְב

 אכ ' דוש ימנ תפאיו דנשכימ אר תֹומ ךאטַתְנא הכ

 : אה ָגנג וַא רתשיב דננןימ הרפח ןָא יארבו

 בכ דנושימ רורסמו * דניאמנימ גאהָהְבאו ידאש הכ

 גכ דושימ הדאד רונ אֹרָנ : דנבאי ימ אר רֶבִק ןוִג

 שפארטַא אדכ הכ * תפָא רֹותָסַמ שָהאר הכ יִסָבְב
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 ד,ג בוא באתכ ית

 ןמ הלאנ הכ אריז : תסַא התכאס רודסמ אר דב

 בָא לִתַמ ןמ הרע * ךיָאמ םַכאֹרכ וא שיפ
 םדיסרתימ ןַא וַא הכ יסרַת אריז : דושימ התכיר הכ

 םתשאד םיב ןַא וַא הָננֲאְו * רש עקאו ןמ רב
 תַחאֹרְו םַדֹובִנ םארָאְו ןָאמִממ : ריסר ןמ רַב וכ

 : דַמָא ןַמ רַב ינאשירפו * םֵתְׁשאדְנ

 ב

 יפַכ רַנַא :ת5ג באוג רד ינאמיִת ןפִלָאו בא

 דנספאנ ארת איִא דיוג ןככ ות אב הֹדרַכ תֵאְרְג

 ןתפג ןֿככ א דִנאוַתְב הכ תסיכ ןכיל * דיָאימ
 ' יִהָתֹּֿומָא בֵדֲא אר יראיסַב ךניא : דַתְסיא זאב ג
 = ות ןאנָבס : יהדאד תוְקַה אר ףיעצ יאה תסדו ד

 הדנורל יאה ונאז ותו * תשאד םיאק אר הרגל
 תַא הדיסר ותַב ןָאְלַא ןכיל : ידאד תיוקת אר ה

 ןאשירפו תסַא הדרַכ סמל ארת * יהֶרש לולמו
 * תסינ ות יאֹוקַת רַב ות לכת איִא + יִהֲתְׁשנ ו
 ןַאלַא : ינ ות ראתפר תיילמאכ רב ות ךימאו ו

 ןאתסארו * רש ךאלה האנגיב הכ תסיב |כ רֶכֿפ

 ינאנָא םדיד ןמ הכנאנג + דנרש לת אנכ רד ה

 אר תואקשו דננכימ ראיש אר תרארש הכ
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 אית ד בוא באתכ

 ט אדכ הכפנ זַא : דנֹורְדמ ארְנאמַה דנראכימ

 : דנררנימ האבַת וא בֵצנ דאב זַאְו * דָנשיִמ ךאלַה

 יאה הָנֵב ריש ןאדנרו * עבס ַהָרענְו ריש שר

 אי ראכש ןדובאנ זַא רנ ךיש : דושימ התסַבָש

 הדנכארפ הדאמ ךיש יאה הנו * דושימ ךאלה
 בי ןמ שוגו * דיסר אפכ רד ןַמְב ינכפ : דנדרנימ

 גי אה רכַֿפַה רד : דומנ סאסחַא ןאזַא ימרנ ןאוָא

 ןיגנפ באוכ הכ ימאגנַה * בש יאה איאור וא

 יי ילותסמ ןמ רב זרלָו וכ : דוש בלאג םדרמ רב

 : דֶרוא שָבָנְגְב אר םִיאה ןאֹוָכתְפא עימג הכ * רש

 ומ יאה יומו * תשרג ןמ יור שיפ זַא יחור האגנָא

 מ אמא דאתסיא אנא רד : תסאכ רַב םנַדב

 שיפ רד יתַרוצ * םדומְננ ץיבשת אר שיאמיס

 יהב + םדינש יזאואְו דוב ישומאכ * דוב םרטנ

 ' דוש הרָדֹמַׁש לדאע אדכ רוצחב ןאסנא אא
 : רשאב רֶהאט דוכ קלאכ מנ רד דרמ אָיִאְ

 חי * דראדנ דאמָתְעֶא דוכ ןאמדאכ רב ךניא

 רנְג ספ : דהְרימ תַבְסַנ תקאמח שיוכ ןאגַתָשְרֶפבו

 הכ * ןילג יאח הנאכ ןאנכאסב הדאיז הבַתֹרַמ
 ריב לְתַמ הכ * תא ראבג רד ןאשיא סאסא

 כ דרוכ םאש את חבצ וַא + דֶנושימ הררשפ
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 ה , ד בויא באתכ בית
 ארנָא יִסָכְו דנושימ ךאלַה דַבֲאְב את * דנושימ

 וַא ןאשיא ָהֵמָיַכ באנט איָא : דֵרוֲא ימנ רָמאֹכְב אכ

 : דנרימימ תַמְכח ןֹודְב ספ * דושימנ הדנַכ ןאשיא

 ה ..באב

 ארת הכ תפסה יסכ איִאְו ןכ התאְתְסַא ןָאלַא | א
 יהאוכ הגות ןאסדקמ זַא ךי םאדכבו ' דַהְד באט

 דַסַחְו ' רשכימ אר קמְהַא הצג ארז + רומָנ ב

 הכ םדיד אר קַמחַא ןמ : דנארימימ אר חַלַבַא ג

 : םַדְרַכ ןירפנ ארוא ןכְסַמ ןאהגאנו * תפְרְניִמ השיר
 הזאורד רַדְו ' דנַתְסַה רוד תִיְנְמַא זַא וא ןאדנזרֿפ ד

 ןאגנפרג הכ : תסינ יהָדְנֶנאהְרו דנושימ לאמיאפ ה

 ראֿכ ןאיִמ זַא זינ ארנָאְו * דנרוכימ ארוא לוצחַמ
 ןאשיא תלוד יארב הלה ןאהַרו * דְננימ אה

 ' דָיאימנ רד ראבג א אַלַב הכ אריז : תסא זאב ו

 יארְב ןאפנא הכלב : דיורימנ ןימז וא תֶקָשַמְו ו
 אלאב אה הרארָש הכנאנג * דושימ רולומ תקשמ

 יועדו * םדְרכימ בלט ארב ךזנ ןמ ןָכְלְו : ררפימ ה
 םיטַע לאמעא הכ : םַדְרֹפְסמ אדכ רַב אר דוכ מ

 הסהמ הב:: ראמשיב :ביאָנֲעְו  דנכימ סאיק יב י

 אה הרַכַצ יור רַב בָאְו ' דנאראבימ ןאראב ןימז
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 גית ה בוא באתכ

 אי דנלב םאקמְב אר ןאניכסמ את : דזאסימ ירא
 התשארֿפַא רַפ יתמאלַפְב ןאיִמַתאמְו * דַנאפַרַ
 ני לטאב אר ןארנ הליח יאה רֶכַפ הכ + דנש
 ראכ יה ןאשיא יאה תַד הכ ירָוטב * דזאסימ
 גי ָהֶליח רֶד אר ןאמיכח הכ : דרכ דנאותימנ ריפמ

 שושמ ןאראכמ ָתַרֹשמְו ' דזאפימ ראתֿפְרְג ןאשיא

 יי ָתְקובַו * דנרוכימ רב יכיראתְב ור רד : רושימ
 וט ןיכפמ הכ : דנומ האר הנארוכ בש לתַמ רהט
 רָוָא רוז תסד זַאְו * ןאשיא ןאהַד ךישמש וַא אר
 ומ אדיָפ לילד יארַב דימא ספ + רַהָרִיִמ תאננ
 וי ןאה : דֵדנַמ אר רוב ןאהד תְרארֶשְו * דושימ
 ' רנכימ שָהיִבְנִת אדכ הכ יצנש לאחב אשכ

 :ראמשמ ראוכ אר קלטמ רדאק ַבידֲאַה ספ

 ה ' דָהָדִיִמ םאיִתְלֲאְו דזאפימ חּורְנַמ וא הב ארז

 טי אלַב שש רד +: דַהְרִיִמ אפש וא ָתפַדְו דיוגימו
 יה אֹלַב תֹֿפַה רַדְו ' דאד רַהאוכ תאגנ ארת

 כ וַא ארת טחק רד : דיסר דהאוכנ ות רַב ררצ

 סד וַא גנְג רֶדָו ' דאד דַהאֹוָכ הָירפ תֹומ

 ' דָנאמ יהאוכ ןאהנפ ןאבז ָהְנאיָזאת וַא +: רישמש
 בכ יבאֹרַכ רַב : ריפרַת יהאוכנ ןאזַא דָיָא תַכאלַה ןוו
 םיב ןימז .שוחו זַאְו * דידנכ יהאוֿכ ילאס גְנְַ
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 ו | ה בוא באתכ דית

 ארחצ יאה גנס אב ארז : תשאר יהאוכנ גכ

 ות אב ארחצ ׁשֹוחֹוו ' דוב יהאֹוָכ ןאתסאדמַה

 ַהמֿכ הכ תסנאד יהאוכְו : דרכ דַנַהאוָב חֶלֹצ דנ
 יהאוכ םסָנַת אר דוכ ןַבְסַמְו * תסַא ןַמְיֲא ות

 תסָנאד יהאוָכְו : תפאי יהאוכנ רוקֿפמ יזיִנו דרכ הכ

 לע לֵתַמ ות ךאלאו ' תסַא ריתכ תַתיה הכ
 הפאב לתָמ * תפר יהאוָב רֶבְקב יריפ רַדָו + ןימז וכ
 ךניא : דושימ התשאררב ׁשֹמָסֹמ רד הכ םדָננ זכ

 ארניא ות ספ * תסַא ןינְגו םידומנ שיתפת ארניא

 : ןארַב ןתשיוכ יאֹרְבְו ןנָשַב

Ta 

 ןמ הצג הכשאכ : תֿפג הדאד באוָנ בֹיָאו נא

 ןַא אב ןאזימ רד ארמ תקשמו ' דוש הריננס

 ןיגנפ אירד גיר א ןָאְלַא הכ אריז : דָנְראדגב ג
 הָדֹוהיב ןמ ןאנככ בבס ןיא וא ' תסַא רַת

 ןורדנא רד קלממ רדאק יאה רית אריז : דשאבימ ד
 םרַתְו ' דמאשָאיִמ ארנָא הז ןמ ַחֹורָו ' תסַא ןמ

 רַכָרֹוג איִא : דנכימ יאָרֲא ףצ ןמ רב ארכ יאה ה

 רב ןאג או * דנכימ רערע ףלע ןתשאר אב
 ךמניב הזמיב ןיִנ איִא + דנזימ גְנאב דוב הקורא ו
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 ומת ו בוא באתכ

 םעַה םכִת ָהְדִּפִפ רד איָו * רושימ הדרוב

 ז תהארכ אהנָא ןדומנ סמל זַא ןמ ןאָג : דשאבימ

 : תסָא תש ךארוכ לתַמ ןמ וארב אהנַא * דָראד

 יוזרֶא ארכו * דוש הדרוָא רַב ןמ ָתְלֶאְסִמ הכשאב

 ט ארמ הכ רוש יצאר ארכו : דַהדב ןמְב ארַמ

 ארָמ הדרכ דנלב אר דוכ תמו * דנכ דר
 ' רשימ יִלָסַת ארמ אָדָהְעַמ האגנָא : דואס עטקנמ

 תאמלכ הכנוג * םרשימ ראש םִיַהָלַא ָבארע רד

 תווק הָנ ןמ : םדומננ ראכנא אר סודק תַרְצַח

 תסיִג ןכ ַתַבָקאעֶו ' םָשָבְב ראטְתנא הכ םראד

 יאה גְנַס תווק ןמ תווק איִא : םיאמנ רבצ הכ

 גי לכלאָב איִא : תסַא גנרב ןמ תׁשונ איו ' תסַא
 דורטמ ןמ וא תַרֲעאֹסמו * םַתסינ תַנאָעֲא יב
 יי םֹתָרַת ׁשַתסוה זַא ל התסכש קח : תסַא הרשנ

 ְךרַת אר קלטמ ךדאק סְרַת םַה הָנ רֵנֲא ' תסַא

 ומ ארמ אה רהנ לָתִמ ןמ ןארַרארַב אֹמַא :ריאמנ

 הכ אה ידאו הנאכ דר לִתמ ' דנדאר ביפ

 ט ' דשאבימ םאפ האיִס ךי וַא הכ : דנרדגימ

 זי זַא בָא הכ יתקו : תפָא יפכמ אהנָא רד ףרבו

 דוש אמרג ןוֶנְו * דֶנושימ דובאנ דורימ אהנָא

 : דנדרגימ דידפאנ דוכ יאנ וַא

 ב

1 

% 

8; 
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 ו בויא באתכ ומת

 רדו * דנושימ ףרחנמ דוכ האר וַא ןאיִנאוְראכ חי

 ןאינאוראכ : דנדרנימ ךאלה הרש לָּבאד ןאבאיִב טי

 אָבְש יאה הָלֿפאק ' דנדוב ןארגנ אהנָאב אמית

 לגכ דוב ךימא וַא : דנתשאד אר אהנַא ךימא כ

 : דנתשג הדנמרשו דנדיסר אָגְנֶאְב ' דנדידרנ

 ' דיִא הרש אהנָא לֶתָמ אמש ןָאלַא הכ אריז אב

 הכ םֵתֿפג איִא : דיתשנ ןאסרַתְו דידיד יִתֵביִצֹמ בכ

 דופ לאומָא זַא ינאֹוַמְרַא אי * דיִשֹכַבְב ןַמָב יג

 ' דינכ אהְר ןמשד ָתָסַד זַא ארמ אי : דיהַדְב ןַמָב גכ

 םילעַת ארמ : דיהד היפ ןאמלאט ַתְמַד זַא ארמְו דב

 דינאמהֿפב ארַמְו ' רש םַהאוָכ שומאב ןמְו דיהד

 הג יתסאר ןאנככ : םַדהַכ אטכ זיג הָנ רד הכ הכ

 הָגיתַנ הג אמש ָהיִּבְנַת אמא ' תסַא רֶוָא רוז רדק

 היבְנַת אר ןאנכס הכ דירבימ ןאמג איִא : דָשְכַביִמ וב

 ; תסַא דאב לתַמ הכ אר םויִאמ ןאנֿבסו ' דייאמנימ
 דוכ תסודו ' דיזאדנַאימ הער םיתי יאֹרְב "אניקי זמ

 תאֿפַהְלֲא ןַאלַא םַפ : דיראמשימ תַראָנְת לאמ אר הנ

 גורד אמש יורבורו * דייאמנ הָנֹוַת ןמ רַב הדרכ

 * רשאבנ יֿפאצנא יִבְו דידרגרב : תֿפג םַהאֹוכַנ טכ

 איִא + תסַא םיאק ןַמ תלאדע אריז דידרגרב ואבו ל
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 זית ז ,ו בויא באתכ

 םאכ איאְו * רשאבימ יפאצנא יב ןמ ןאבז רד

 : רָהְדיִמנ זימת אר רֶסאּפ יאה זיִג ןמ

 ז באב

 א ' תסינ יהְרֶהאָגִמ ןימז רב ןאסנא יארב איִא

 ב םאלג לֶּתְמ + יג רודומ יאה זר לֶּתִמ יו יאה רו
 הכ ירודזמו * דראד קאיִתְׁשֲא היאפ יארְּב הכ

 ג יאה האמ ןינגמַה : תסַא שיוכ זמ רֵמַתנמ

 תקשמ יאה בֵׁשְו  תסַא הרש ןמ ביצנ תלאטְב

 ד' םיוגימ םבאוכימ ןוג : התשנ ןייעמ ןמ יארב

 א חבצ ָהֶדיֿפס אתו ' דרדגב בֵׁשְו םיכרב יב

 ה וַא םֶרסִג : םושימ התסכ ןדידרנ ולֶהפְב ולה

 םתְסופו * תסַא סבלמ ךאכ יאה הראפ אה םרַכ
 ו יוכאמ וַא םיאה זור : דושימ חורקמו הדיכארַת

 םאמַת דימא ןודַבו * תסַא רַת ןר זית אלוג

 ז ' תסַא דאב ןמ יגָדַח הכ רנָא ראיִב : דושימ
 ה יפכ ַתְׁשְג : דיד דהאוכנ אר יוכינ רניד םנאמשְנְ

 ' תסירגנ רַהאֹוכנ ןמְּב רגיד דניבימ ארַמ הכ

 םַהאֹוכנְו דרכ דַהאֹוָכ האגְנ ןמ יארְב תַנאַמָשְנְ

 מ דובאנ הדש הדָננארַפ הכ רבַא לתָמ + דוב
 רַב דורימ דורפ רונְב הכ יסָכ ןינָנמַה * דושימ
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 ז בויא באתכ הית

 ' תשנרב דהאוכנ רגיד דוכ ָהְנאכְב : יא ימני

 זינ ןמ ספ + תֶכאֹנַׁש דַהאֹוכנ ארוא זאב ׁשנאכמו אי

 דוכ חור יגנת וא ' תסב םהאוכנ אר דוכ ןאהד

 .םַהאֹוכ תיאבש םנאג כלת זַאו י םנארימ .ן5ס
 רב הכ * םגְנַהְנ אי םַתסַה אירד ןמ איִא :דרכ בי

 ַתֹכַת הכ םַתֿפג ןוִג : יהָרימ רארק יִנכישַב ןמ'י

 תיאכש םרתְסַבַו ' דאר דָהאוכ יִלָסַת ארַמ םכאוכ

 אהבאוכב ארמ האגנא : דרַכ דַהאֹוכ עפר ארמ די

 ןאסארה אֹרַמ אה איִאֹורָבַו * ידינאדרג ןאסרת

 ראיִתַכֲא אר ןרש הַפַכ םנאג הכ ידַחְב : יתכאס וט

 : םיאה ןאובתסא ןיא זַא רתשיב אר גרַמְו * דרכ

 ' םנאמְב הדנז דֵבֲאְב את םהאוכימנו םושימ הדיהאכ זט

 ןאפנא : תסַא יסֿפנ םיאה זור אריז ןכ ָךְרַת ארמ יי

 וא אב אר דוכ לדו * ישָבב תוע ארוא הכ תסינ

 ' ייאמנ רקפת וא זַא רארמאב רַהְו + יזאס לוגשַמ ה

 דוכ שנ כב את : ַײאמזָאיִב ארוא הטחל רהו שי

 את ראדנאו ארמ * ינאדרנימנ רב ןמ וא אר

 םדרכ האנג ןמ : םרב ורפ אר דוכ ןאהר בָא כ

 יארב * םנכג םֵדֲא ינָב ןאבפאפ יִא ות .אב אמא

 הב ידָחְב ' יהָתְכאַס רה דוכ ַתַהְגְב ארַמ הָג

 םהאנג ארגו : םַא הרש ןיגנַכ ךאב דוכ יארְב אב
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 טית ח ,ז בויא באתכ

 אריז * יזאסימנ רוד אר םיאטכ) * יזרמָאימנ אר

 ץחפַת אֹרַמְו * ריבאו5 םהאוכ ךאכ רד ןָאְלַא הכ

 : דוב םַהאּוכַנְו דרַכ יהאוכ

 ה באב

 כ א יִבָב את : תפג באוָנ רד יחושה רַדֶלְּב ספ
 דאב תנאהְד ןאנכסו * תפג יהאוכ אראה זיִג ןיא

 ג ףרחְנמ אר ירואד אדכ איִא : דוב דַהאֹוכ דירש

 :דיאמנ ףרחנמ אר ףאצְנא קלטמ ךדאק אי ' דזאפ

 ד אר ןאשיא * דנדיורו האנג ואְב ות ןאדנרֿפ ןוִ

 ה רֵגֶב ות רגַא : דומנ םילפַת ןאשיא ןאיצע סרב
 קלטמ רדאק ְךונְו * ידרכימ בלט אר אדכ דה
 התבלַא * ידובימ תסאר) ךאפ רַנַא : ירומנימ ערַצַת

 אלת תלאדע ןַכְסַמְו * רשימ ראדיב ות יִארב

 ריגצ תיאדתְבא הָג רַנַאַו : תֶכאסימ ראדרוכרב

 אריז : דידרגימ עיפר ראיִסְב ות תבקאע ' דובימ

 ןאררפ הָגנֲאבו * ןכ לָאֹוס ןישיפ יאה ןרק וא הכ
 ט אמ הבנוג :אמנ הֹנוַת דנדרכ ץחפת ןאשיא

 אמ יאה רו * םינאדימנ יהו םיתפַה יזוריד

 ארת ןאשיא איִא : תסַא ןימז יור רב יהָיאֹס

 לר זַאו * דנָנארנ ןככ ות אבו דַֹהְרַנ םילעַת
 +9 ספ ל
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 ח בויא באתכ כת
 באלֿכ יב יִנ איִא + דנָראינ ןוריב תאמלכ דוכ אי
 ימאננַה : דנכימ ןמנ בָא יב בצק אי * דיורימ בי

 רה וא שיפ * הדשנ הדירבו תפָא ובס זונה הכ

 עימג האר תסַא ןינָנמַה + דושימ ךשכ האיג ג
 עיאצ ראכאיר ךימאו * אדכ ןאגדננכ שומארפ

 ׁשֵדאמֲהַעֶאְו * דושימ עמקנמ וא דימא הכ : דושימ די

 דנכימ היכת דוכ הנאכ רב : תפָא תובכנע הנאכ וט

 םיאק ןכילו דושימ ךסמתמ ןאב * דתסיא ימנו

 ' דושימ הזאתו רַת באתפַא יור שיפ : דנאמימנ זט

 שיאה השיר : דדרנימ ןהַפ שנאב רד שיאה ךאשו יי

 רַבָו * דושימ התפאב םַה רַד גנכ יאה הדות רַב

 הדנכ דוֿכ יאָג וַא רַנַא + דנכימ האגנ ךאֹלננַכ חי

 : םניבימנ ארת דיוגימ הדרכ ראכנַא ארוא דוש

 ךאכ וַא ןארגידו * תפא ןיִמַה שָהאר וכ ךעא טי

 אר למאכ ךרמ אדכ אנאמַה : דיור דנהאוכ כ

 : דיאמנימנ יריגתפד אר רירשו  דראמש ימנ ריקח

 תיאה בלו * דנכ רפ הדנֿכ וַא ארת ןאהד את אנ
 תַלאָנְַב ות ןאנמשד : ינאמראש זאוא וַא אר בכ

 רַהאֿכ דובאנ ןארירש ָהֵמיֿכְו * רש דנַהאוֿפ םבלמ
 | ; דירג



 אכת ט בויא באתכ

 ט באב

 נא הכ םנאדימ ןיקי : תפג באוָג רד בויִא ספ

 לְדאע הנוגג ארכ ךוַנ ןאסנא ןכיל  תסַא נג

 ג העזאנמ יו אב דַהאֹוכְב רנַא : דש הדרמש

 : דאד דהאוכנ באוג ארוא ראזה וא יכי * דיאמנ

 ד תפיכ ' תסַא אֹנאֹוַה תוֹוק רַדְו םיכח ןֶהַד רד וא

 : דשאב הרש באימאכו הדרכ תמואקמ וא אב הכ

 ה * דמהֿפמו דואסימ לקתנמ אראה הוכ הכנָא
 והכ : דנאדרנימ ןוגזאו אר אהנַא שיוכ בג רדו

 שיאה  ןותֶסו * דנאבנגימ שנאכמ וא אר ןימז

 ז דיאמרפימ רמָא אר באתֿפָא הכ + דושימ ללוח
 : דיאסימ םותכמ אר ןאג הראתפו * דנכימנ עולטו

 ח מ רֶבָו * דנכימ ןהפ אראה ןאמסַא ייאהנַתְב הכ

 ט ראבְנְו רַבְכַא בד הכ : דמארַכמ אירד יאה

 י הכ +: אר בונג יאה רבו * דירֿפָא אר איתו

 יאה ראכו * דנכימ אר סאיִקיִב גרזב יאה ראכ

 אי ארוא) דרדגימ ןמ זַא ךניא : אר ראמשיב בינע

 : םיאמנימנ פאסחַא ארואו דנכימ רובעְו * םניבימנ

 בי * דיאמנ ענמ ארוא הכ תפיכו דָיאברימ וא ךניא

 גי אדכ : ינכימ הָנ תפג דנאוַת ןאָב הכ תסיכו
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 מ  בויא באתכ בכת

 בֵהָר ןאראכ דַדַמָו * דראדימנ זאב אר דוכ םשכ

 םתסיכ ןמ יִלֹוא קירטב ספ + דנושימ םכ וא ךיז יי

 םניזגב אר דוֿכ ןאנֿכְֹו * םַהְר באונ ארוא הכ
 לדאע רגא הכ : םיאמנ התחאבמ וא אב את וט

 רואד ךזנ הכלב * םדאדימנ באונ ארוא םדובימ
 םדְנאוכימ ארוא רַגַא : םדומנימ התאֹגָתְסָא דוכ זט

 ןאוא הכ םֵדֹרַכמַנ רואב ' דאדימ באוָנ ארמו
 ידאב דֹנתְב ארמ הכ אריז : תסַא הדינש ארמ זי

 ראיִפְב ארמ יאה םֶכַז בֵבַפ יב * דנכימ דרוכ

 הכלב * םשַכְב סֿפנ הכ דראלגימנ ארמ : דזאסימ חי
 תווק ָהְראב רַד רנַא : דנכימ רפ אה יֹכלַתְב ארמ טי

 ָהָראֹב רד רֵנַאְו * תסַא רדאק וא ךניא םַײג ןפס
 + דנכ ןייעַה ןמ יארב אר תקו הכ תסיכ ףאצנא

 ' תכאסימ םרגמ אֹרַמ םנאהד םדובימ לדאע רנַא כ
 רגַא : ררמשימ קסאֿפ אֹרַמ םרובימ לַמאֹכ ראו אנ

 דוֿכ ןאגו * םסאנשימנ אר ןתשיוב םַתְפַה למאכ
 יכי המַה יארב רמַא ןיא : םראדימ חורכמ אר ככ

 רירשָו תסַא הָלאצ וא הכ * םיוגימ ןיִרַב אֹנַב תַא
 :רֵׁשֹכְב ןאהנאנ הנאיזאת רַגַא : דזאסימ ךאלַה אר גנ
 תסַדְב ןאהְג : דנכימ אֹוָהֲתֹסא ןאהאנניב ןאהַתַמָאְב דב

 אר שנאמכאח יורו * תסַא הרש הדאד ןארירש
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 גבת מ בויא באתב

 : דנכימ הכ תסיכ תסינ ןינָג רַנַא ספ * דנאשופימ

 הכ ' תפָא רַת ור דָנִת ראתפר זית ךיפ וַא םיאה זורו

 וכ זית יאה יתשכ לתָמ : דניבימנ אר ייוכינו דזירגימ
 ראכש רַב הכ באקע לָתָמּו * דזירגימ ראתֿפר

 מ אר דוֿכ ָהְלאנ הכ םנכ רכֿפ רַנַא : יא דורֿפ

 הדרכ רוד אר דוכ יור שרתו * םנכ שומארפ

 דוכ יאה תקשמ ימאמת וא : םוש ור הדאשנ

 יהאוכנ האנניב ארמ הכ םנאדימו * םפרַתימ

 טכ איב אֹרָנ ספ ' דש םהאוכ םוָלֹמ הכנו) + ררמש

 ל לפג ףהב באב אר ןתשיוכ רנַא : םשכב תמחז

 : םנכ ךאפ ןאגְׁשֲאְב אר דוכ יאה תֹסַרְו * םַהֹד

 אל םיאה תכַרְו * ירבימ ורֿפ ןנל רד אֹרַמ האננָא

 כל ןמ לתַמ וא הכ ארז : דראדימ הורכמ ארמ

 םַה אבו * םַהדְב באוָג ארוא הכ תסינ ןאפנא

 גל * תסינ ימכח אַמ ןאימ רד : םייאיִב המבאחמב

 דל הכשאכ : דראדגב תסד אמ יוד רה רב הכ

 וא ָתַביַהַו * דראד רב ןמ זא אר דוכ יאצע

 הל וא זַאְו םתפגימ ןֿככ האננָא : דַנאפרַהַנ ארמ

 : םתסינ ןינְג דוב רַד ןמ ןכיל * םַדיסרַתימנ

 ןנ ח



 יהעמויא'אתב דכת

gar}. a 

 הלאנ ספ י תסַא ראזיב םַתאֹיַה זַא םנאג א
 ןֿפ דו ןאָג כלת רַדְו * םזאסימ ןאור אר רוכ

 ארמו * ואסמ םזלמ ארמ םיוגימ אדכבו : םנארימ ב
 : ינכימ תעזאנמ ןמ אב בבס הָג זא הכ ןאמהֿפב

 לַמעְו ' ַײאמנ םלט הכ תסַא וכינ ות יארב איִא ג
 ןארירש ָתרְושַמ רַבְו * יראמש ריקח אר רוכ ָתסַד

 לֶּתְמ אי * תסַא רַשָב ןאמשְנ ארת איִא : יבאתְב ד
 זור לֶתָמ ות יאה ור איִא : יניבימ ןאפנא ןדיִד ה

 זור למ ות יאה לאס אי * תפָא ןאפנא !אה
 ' ינכימ ץ'ֹחֿפת ארמ תִיִצְטִמ הכ + תסַא דרמ יאה ו
 ינאדימ הָג רנַא : ייאמנימ ססגַת םנאהאנג יארבו ו

 : תפינ יהדננאהְר ות תפד ואו * םתפינ רירש הכ
 ' .תסָא הָתָשְרַס "אמאמַתְו "אימג ארמ תיאה תסד ח

 ; יזאפימ ךאלַה ארמ איִאְו תסַא הדירֿפָא אֹרַמְו
 איִאְו * יתכאס לאפס למ אֹרַמ הכ רֶוָא .דאיַב ט
 ריש לֶּתֶמ ארמ איִא : ינאדרנימ רַב ראבגב ארמ י

 ארמ : יתכאסנ דָמְֶנמ רינפ לּתָמ ארמו ' יתכירנ אי
 ןאובתסא אב ארמו * ידומנ סבלמ תשוגו תסופב

 אטע ןמְב ןאפחאו תאיַח :יתֿפאב אֹהיַפַו אה ב
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 הכת י בויא באתכ

 :דומנ תַטֿפאחמ ארמ ַהור ות ףטלו ' ירומרֿפ

 'ידרַכ ןאהנַפ דוכ ַלֶד רד אראה יג ןיא אמָא

 רנַא :דוב ות ָךְכפ רד אהניא הכ םנאדימו

 םַתיִצְעַמ זַא אֹרַמְו * ידרכ ןאשנ ארַמ םדרכ האנג

 וט רַב יאו םַתֹפַהירירְׁש רנַא : תכאפ יהאוכנ ארַבמ

 ג -

- 
=| 

 םהאוכנ רב אר דוכ רס םתסה לדאע רנַאו ' ןמ

 תביצמו * םתסה רפ תנאהא וא אריז ' תשארפא

 זט התשארפא רב (םרס) ראו : םניבימ אר דוכ

 זאבו * דרַכ יהאוכ ראכש ארַמ ריש לּתָמ דש

 : תכאס יהאוכ רהאמ ןמ רב אר דוכ יגרזב

 בֵצֹנְו * ירוָאימ יִפ רד יִּפ ןמ רַב אר דוכ ןאהוכ

 ָבקאָעְתִמ אוֿפַאְו | ַײאזֿפַאמ ןמ רב אר שיוכ

 חי ֹוַא ארַמ הֶג יארְּב סָּפ : דנַא ןמ ַרַצְב רנידכי

 ימשְגְו םדאדימ ןאג הכשאכ * ידרָוָא ןוריב םַחֵר

 וַאְו * םדובנ הכנאנג םדובימ סַפ : דידימנ ארמ

 כ םיאה זור איִא : םדשמ הדרב רבקב םַרָדֲאמ ַםָחַר

 רב תסד ןמ וַאְו * ןכ ךרַת ארמ ספ תפינ לילק
 אכ הכנָא וַא לבק + םוש ור הדאשג יכְדנַא את ראד

 ןימזב * תשנ םהאוכנ רַב ןַא זַא הכ ייאָנְב םוָרְב

 בכ למ טילג וכיראת ןימזב + תָומ יאסו תמלט
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 אי,י בוא באתכ וכת
 ייאנשןר הכ * ביתרַת יבו תֹומ היא ןימז * תאמלט
 : תסַא תאמלט לֶּתָמ ןָא

 ה באב

 תכתכב איִא : תפג באג רַד יִתְמְענ רֿפצ) בא

 לדאע וג רפ ָךרַמְו * דאד רִיאבַנ באו ןאנֿכס
 ןאמודרמ ות ייוג הדוהיִב איִא : דוש הדרמש

 לגכ ארת יסַכְו ינכ הָיַרְככ איִו * דנכ תַכאס אר

 רד ןַמְו * תסַא ךאפ ןמ םילעת ייוגימו : רזאסנ ד
 ןכס אדכ הכשאכ ןכילו : םתסַה האנגיב ות רַטנ ה

 :דיאשנב ות רַב אר דוֿכ יאה בַלְו * ִינַב

 אריז * דנכ ןאיב ות יארְב אר תמכח ְךארסַאֹ

 ןאדַב ספ * דראד ףרט וד דוכ תייהאמ רד הכ

 הדאד אופ ארת תנאהאנג וַא רַתַמַכ אדכ הכ

 תפאירד ינאותימ אר אדכ יאה קמע איָא : תסַא

 לֶּתְמ : דיסר ינאות קלטמ רראק הָנְכְב אי ' דומנ ח

 דוג * דרב יהאוכ הָנ תסַא ןאמסָא יאה ידנלב
 שיאמיפ : תסָנאד ינאות הָנ תסַא היואה זַא רַת ט

 : תסַא רַת ןהפ אירד וַאְו * רַתְליוט ןאהג זַא ןָא
 תועד המכאחמַבו * דיאמנ םבַחְו דַריִגַב תכס רנַא י

 הכ אריז : דיאמנ תענאממ ארוא הכ תסיכ דנכ אי
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 זכת אי בויא באתכ

 דניבימ אר תרארש) * דנאדימ אר םדֶרַמ ַתלאטְב

 בי תקנָא להאג דרמ) : דנכנ לֹמַאַה ןָא רד הָג רגַא
 דָלֹוְהמ ןאפנא יִׁשֲחַו ךכ הָנֶב הכ * דושימ םיהֿפ

 גי תסָדְו * יזאפ תסאר אר דוכ לֶד ות רנַא : דוש
 די תפד רד רגַא : ינכ זארד וא יוסב אר דוכ יאה

 יבו * ןכ רוד דוכ זַא ארנָא דשאב תַרארָש ות

 וט ספ + דושנ ןכאס ות יאה הֹמַכ רד יֿפאצנָא

 ' תשארפַא יהאוכ רַב ביעיב אר דוכ יור "אניקי

 ₪ ַתָקשִמ הכ אריז : דיסרת יהאוכנ הרש םַכְחַתְסִמְו

 בָא לֶּתְמ ארנָאְו * דרכ יהאוֿכ שומארפ אר דוכ
 זײ תקו וַא ות ךאגזורו : דרֹוֲא יהאוכ דאיַב התפר

 יכיראת הָג .רַַאְו * רש דַהאוכ רַת ןשור רהט

 חי יהאוכ ןַאמטמו : תשָנ רהאוכ חבצ לֶּתָמ דשאב
 םֹסְגַת אר דוכ ףארטַאו * יראד דימא הכנוָנ דוב

 טי דיבאוכ יהאוכו : דיבאוכ יהאוכ ןמִיִא הדומנ

 קלַמַת ארה יראיסַבּו * דוב רַהאֹּוכַנ יהָדנַנאפרַתו
 כ הריהאכ  ןארירש ןאמשנ ןכיל : דומָנ דֹנַהאֹוכ

 דדרגימ דובאנ ןאשיא זַא ןאשיא יאָנְלַמְו * דושימ

 : תסַא ןאשיא ןַדְנַכ ןאָג ןאשיא ךימאו

 ַ זיפ =



 םי:/ בויא  באתג הכת

a AN 

 אמש הכ יתסרדב : תפג באוג רד בוא ספ בא

 : ררמ דַהאוכ אמש אב תַמבַהַנ ' דיתסה םוק

 אמש וַאְו * תפַה םהַֿפ אמש לֵתָמ זינ ארמ ןכיל ג

 אראה יג ןיא לתֶמ הכ תסיכו  םתסינ רַתַמכ
 ' םַא הדידרנ הרַכסמ דוכ קיפר יארְב : דנאדימנ ד

 באגתסמ ארואו תסַא הדנאוכ אר אדכ הכיסכ

 : תסַא הרש הרכסמ למאכו לדאע ךרמ * הדומרפ
 * תא תנאהַא תביצמ יאֹרְב ןאגָדוָא ךאכפַא רד ה

 המי : דַלְב שיאפ הכרה יארְב הרש איהמ ו

 ארכ הכ ינאנָאְו * תסַא תמאלפב ןאדוד יאה
 !אהכ הכ * דֹנַתסַה ןַמיַא רנזאסימ ךאנבצנ אר

 וַא ןָאלַא ןכיל : דנרואימ דוכ ָתסַד רד אר דו ז

 זַאו * דאד דנַהאוכ םיִלעַת ארתו סרפָב םִיאהְב
 ןימזב אי : דומנ דנהאוכ ןאיב תיארבו אוה ןאגרמ ח

 ןאיהאמו * דאד דהאוכ םילעַת אדתו ןארב ןֿככ
 זַא הכ תפיכ : דינאסר דנהאוכ רבכ ֹותְב אירד ט

 דנוארכ תפד הכ י דמהפימנ אה זיִג ןיא ץימנ

 ץיִמְג ןאְג הכ : תפָא הדרוַא אָנב אר אהנָא י

 דארַפַא עימג הורו * תפא יו תסד רד ןאגדנ]
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 טכת בי בויא באתכ

 אי הכנאנג * דיאמזָא ימנ אר ןאנכס שוג איִא +: רַשב

 בי תמכח ןאריפ ךזמ : דַשְנִִמ אר דוכ ךארוכ םאכ

 א תמכח ןכיל : רשאבימ תנאטֿפ וארד רַמעו * תסַא

 וא ןַאזא תנאטֿפו תרושמ * תסַא ו ָךזַנ ײאירְבבֹ

 די אנב ןאותימנו דזאסימ םדהנמ וא ךניא : תסַא

 ומ ךניא : דושג ןאוַתיִמַנו רדנבימ אר ןאסנא * דומנ

 אהנָאְו * דושימ ךשכו דראדימ זאב אראה בָא
 זמ תַוק : דזאסימ ןוגזאו אר ןימזו דנכימ אהְר אר

 ןאוַא הדרוכ בירֿפו הדנבירֿפ * תסַא יו דזנ דונֹו

 / דיאברימ הדז תראג אר ןארישמ : תסוא

 הי ןאהאשְךאפ ךנב : דנאדרגימ קַמחַא אר ןאמכאחו
 : רדנבימ דנברמכ ןאשיא רמכ רדו * דיאשנימ אר

 טי אר ןארוָא רוזו * דיאברימ הדז תראג אר ןאנַהאכ

 כ דובאנ אר ןידמַתעמ תֹנאֹלַב : רזאסימ ןוגנרַס
 : דראדימ רב אר ןאריפ הפו * דנאדרנימ

 אכ ןארדתקמ ָךֹנַברַמַכְו * דזירימ ןאביִננ רב אר תנאהַא

 בכ יכיראת זַא אר קימַע יאה זיִג : דנאדרנימ תסס אר

 ןוריב ייאנשורב אר תֹומ הָיאסו * דזאסימ ףשכְנמ

 גכ אר אהנַאו רהדימ יקרת אראה תמא : רַרוָאימ

 אהנָאו דַהְדיִמ תעסו אראה תַמא ' רזאפימ ךאלה
 רכ יאה םוק יאסַאור לקע : ךיאמרֿפימ ןַטְו יאלג אר
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 גי | בי = בויא באתכ לת
 ןאבאיִב רד אר ןאשיאו * דיאברימ אר ןימז

 יביראת רַד : תסינ האר הכייאָג דנאדרנימ הראוא הכ
 למ אר ןאשיאו * תסינ רונו דנורימ האר הנארוכ
 : דנאדרגימ ןאזיכו ןאתפא ןאתסמ

 ב

 * הדיד אראה יג ןיא ָהָמַה ןמ םשֶנ ךניא א

 :תסַא הדימהֿפו הדינש אר אהנַא ןמ ׁשֹוג

 ןמו * םנאדימ םַה ןמ דינאדימ אמש הבנאננ ב

 אב םַהאֹכִמ ןכיל : םַתפנ אמש וַא רַתֹמַכ ג

 אב הכ םראד וזרָאְו * םיוג ןֿפכ קלממ ךדאק
 לעג אה גורד אמש אמָא : םיאמנ הגאחמ אד ד

 :דיתסַה לטאב ןאביבמ אמש עימו * דינכימ

 ןיא הכ + .דירשימ תֶכאֹכ .ילכַב אמש הכשאכ ה
 * דיונְׁשְב ארַמ ָתְנח ספ : דובימ תמכח אמש יארב ו

 אדכ יארב איִא : דיריג שוג אר םִיאהבל יועדו ו

 וא תַהְנְבּו * דנאר דיהאוכ ןכס יפאצנָא יב הב

 וא יארְב אֹיִא : דומנ דיהאוכ םלכַת בירֿפ אב ה
 יועד אדכ תהגבו ' דומנ דיהאוכ יראדפרט

 אר אמש וא הכ תסוכינ איִא :דרַכ דיהאוכ ט

 הרָכסַמ אר ןאסנא הכ ןאנג אי * דיאמנ שיתפת
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 אלת גי בויא באתכ

 י אמש התבלא : דיזאסימ הרכסמ ארוא דניאמנימ

 יראדפרט אפכ רד רַנַא * דרַכ דַהאוכ ךיבֹות אר

 אי דַהאוכנ ןאפארַה אר אמש וא לאל איִא : רייאמנ
 : רש רַהאוכנ ילותסמ אמש רַב וא תַבָיַהְו * תכאס

 כי ראצחו * תפא ראבג יאה לתמ אמש יאה רכד

 גי תכאס ןמ זא : תסַא לג יאה ראצַה אמש יאה

 רַב דהאוכ הָנֹרַהְו * תפג םַהאֹוכ ןכס ןמְו דיוש

 די םנאדנד אב אר דוכ תשוג ארֶג : דוש עקאו ןמ

 ומ הָג רנַא : םַהֵנְב םַתכְד רד אר דוכ ןאגו * םריגב

 ' דיִשַכ םַהאֹוכ ראטַהנא וא יארְב רשכב ארמ

 םָהאוכ תבאת וא ָךוצהְּב אר דוכ האר ןכיל

 מ 'דש דַהאוכ תאגנ מ יארְב זינ ןיא : תכאס

 זי דיִונָשָב : רנְשיִמַנ רצאח וא ָךוצחְב ראכאיִר אריז

 אמש יאה שוגב ןמ יועדו * דיונָשָּב ארמ ןאנכס

 הי * םתכאס בתרמ אר דוכ יועד ןָאְלַא ךניא ; דַסֵרְב

 טי תפיכ + רש םַהאֹוכ הרָרֹמַׁש לראע הכ םנאדימו

 ןאָג הרש שומאכ סַּפ * דנכ המצאכמ ןמ אב הכ

 כ * ןכמ ןִמַב יג וד טקפ : דרכ םהאוב םילסָת אר

 םַהאוכנ ןאהנפ ות ךוצח זא אר דוכ האגנָא .

 אנ ָתַביַהַו * ןכ רוד ןמ וַא אר דוכ ָתפַד : תכאס

 בכ ןַמו ןאֹוכְב האגנָא : דָזאסָנ ןאסארַה אֹרַמ ות
.ָ( 
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 דוג בוא באתכ בלת
 ארמו םיוגב ןמ הכניא אי * ראד םהאוכ באוג

 * תסַא רדק הָג םנאהאנגו איאטכ : הדב באו גב

 דוכ יור אֹרְנ : ןאפאנשב ןַמב ארמ האנגו ריצקת דנ

 : יראמשימ דוכ ןמשד ארמו * ינאשופימ ןמ זַא אר

 תסַא הרש הדנאר דאב זַא הכ אר יגרַב איִא הכ

 אריז : ינכימ בקאעַת אר ךשוכ ָהאבְו ינאזירגימ וכ

 ןאהאנגו * יסיונימ ןמ צב אר ךלַה יאה יג הכ
 == ארמ יאה יאפו : יזאסימ ןמ ביצַנ אר םיִנאוָנ מ

 ןאשנ אר םיאה האר עימנו * יראדגימ הֶדנכ

 לאחו : ישכימ טֿכ םיאה יאפ כ רנו * ינכימ חג

 דיב המאג לָתָמּו * רָפאּפ ָהֵדידנג יג לִּתָמ הכנָא

 : םתסה הדרוכ

 די באב

 לא לילק * רושימ הדייאז ןז זַא הכ ןאסנא | א

 דָיורימ לג לַתָמ : תפָא תאֹמַהַז זַא רפו םאיִא ב
 : דנאמימנו רזירגימ היאס ָלתַמו * דָושימ הדירבו

 ' יאשגימ אר דוכ ןאמשְנ ץכש ןינָג רב איִאֹו ג

 זיִג הכ תסיכ : ירוָאימ המָכאחמְב דוכ אב ארמו ד

 : תסינ סַכְניה * דַרֹוֲא ןוריב םֶגַנ זיִג זַא אר רָהאט

 שיאה האמ ָהְראמשו תפָא רדקמ שיאה זור הכנוג ה
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 גלת די בויא באתכ

 הכ יהתשאדג שיארב זַא ידָחְו ' תסַא ות ךזנ

 ןאדרַנב ור וא וא : דומנ דנאותנ זואְגַת ןַא זא

 אר דוכ יאה זור רודומ לֶּתְמּו * דרג םארָא את

 תסידימא תכרד יארְב אריז : דנאסר םאָגְנַאְב

 ןומרו * דיור דהאוכ זאב דוש הדירב רַנַא הכ

 ה שא השיר הָג רֶנַא +: רש דהאוכנ דובאנ שיאה

 : דַריִמְב ךאכ רד ןַא ָהְנִתְו * דוש הנהכ ןימז רד

 מ ןנ לאהְנ לֶּתְמּו * רנכימ הנומר בָא וב זַא ןכיל
 י דסאפו דרימימ דרַמ אמא : דרוַאימ אה הכאש

 : תסַא אגכ דראפס אר ןאָג ןוג ימרַאו * דושימ

 אה רהנו * דושימ ליאז אירד זַא אהבָא הכנאננ

 רבאוכימ ןאסנא ןינְנמַה : דדרנימ ךשכו עיאצ

 ראדיב אה ןאמסָא ןרש תסינ את ' רָויכימנ רַב

 התכיננא .הב3 ד : באוכ זאו ' דש  דנהאוכנ

 ןאהנפ היואה רד ארמ הכשאכ : דידרג דנָהאוכנ

 ' יזאס רותפמ ארמ דָנישְנ ורפ תַבַצַג אתו * ינכ

 : יִרָוא דאיִב ארמ את ַײאמנ ןייִעַת ינאמז םיארבו

 רה :יהוש :ההנז- רגיה ראב ::דהימב - דרמה

 םהאוכ ראטַתְנָא דוכ ָהֶדהאְגמ יאה זור ימאמת

 ומ אדנ ות :רַסַרב ןמ לידת תקו את * דישכ

 ָתַעְנצְבּו * ראד םהאוכ באוג ןמו דרַכ יהאוכ
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 וט ( די בוא באתכ דלת
 םדק ןָאלַא אמא : רש יהאוכ קאתשמ דוֿכ תמַד ומ

 ינאבסאפ ןמ האנג רַב איִאו * יראמשימ ארמ יאה

 יאטכו * תסַא םותכמ הסיכ רד ןמ האנג : ינכימנ זי

 דַתֿפאימ הכ יהוכ יתסרדב : יהָתכאפ דורסמ ארמ הי

 : דדרנימ לקתנמ שנאכמ וַא הרֿצְו * רושימ ינאפ
 ןימז ךאכ שיאה ליָסַו * דיאסימ אראה גנַ בָא טי

 ; ינכימ ףַלַת אר ןאסנא ךימא ןינְנמַה * ררבימ אר

 יור * דוקמ ספ ינכימ הבלג דַבָאְב את וא רב כ
 שנארספ : ינכימ אהר ארואו יהָריִמ ריִיִגַת ארוא אכ

 דנַתֿפאימ תַלּלְב אי * דנארימנ ואְו דנפרימ תועב
 טקפ שדוב יארְב : דַרֲא ימנ רַמֵנְב אר ןאשיאו בכ

 שדוכ יארבו * דושימ באתיב דר וַא וא דסג
 : דריגימ םַתאֹמ וא ןאַג

 וט באב

 ךרמ איִא : תפג באו רד יִנָמיִּתַה ופִלֲא ספ בא
 אר דוכ ןֶטֵבו * דַהָד באג לטאב םלע זַא םיכה
 הריאפיב ןֿכסְב איִא : רזאפ רפ יקרש ךאב וַא ג

 : רשכבימנ עֿפנ גיה הכ יתאמלכבו * דיאמנ הנאחמ

 אר יוקַתָו * ינכימ ךרת אר יפרַת אדכ ות אמא ד

 תנאהד הכ אריז : יזאסימ ןיקאנ אדכ ָךוצחְב ה
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 הלת ומ בוא באתכ

 ןארנ הליח ןאבו * דזאפימ רַהאֹמ ארת תיִצֲעַמ
 ו םזלמ ארת תדוכ ןאהד +: ינכימ ראיִתֹכא אר
 תַדאהֶש ות רַב תײאה בלו * ןמ הַנְו רואסימ

 ז הדַײאז ןאיִמַרָא וַא לא ץכש איִא : דַהֵדימ
 ח איִא + יהָדַמָא רוב אה לַת זַא שיפו * יחרש
 רַב אר תַמָכחו * יהָדינְש אר אדכ יפכמ תְרושמ

 טםַה אמ הכ ינאדימ הָנ : יהָהכאֹכ רַצַחְנִמ דוכ

 : תפינ םַה אמ ךונ הכ ימהפימ הנו * םינאדימנ

 י רד הכ ' דִנַתסַה ןאריפו ןאדיפפ שיר אמ ךזנ

 אי יִלָפַת איִא : דנַא רַתגֹֹוב ות ְךַדָּפ א אה זר

 םיאלמ םאלכו * תסַא םכ ות יארְב אדכ :אה

 כי ארו * דיאברימ ארת תַלְד אְרָנ : ות אב

 גי אר דוכ ָחור הכ : יזימ םה רב אר תנאמשנ

 א אר ןאנכס ןינָו * ינאדרנימרב אדב ְךַצב

 די ךאפ הכ תסיִג ןאסנא > ירוָאמ ןוריב תנאהד
 ומ ךניא : רוש הדרמש לָדאע הכ ןז ךולומו * דשאב
 אה ןאמסָאו * דראדנ דאֹמָתְעֲא דוכ ןאסדקמ רב

 מ ןאפנא ילוא קירט זַא ספ : תסינ ךאפ שרטנ רד
 בָא ָלְּתַמ אר תַרארש הב * דָסאַפְו .הורנמ
 < ארַמ סַּפ םנכימ ןאיב ות יארְב ןמ : רשונימ
 חי הכ : םיאמנימ תיאכַה םַא הדיד הָננֲאְו * ןנשב
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 וט בויא באתכ ולת

 דנרְרַכ תיאור * דוכ ןארדפ וַא ארנַא ןאמיכח

 ןימז = ייאהנַתְב ןא אשיאב הכ : דנתשאדנ יפכַמו טי

 רובע ןאשיא ןאיִמ וַא יבירַג ָןיהו * רש הדאד

 יאלתבמ שיאה זר ימאמת רד ררש :דרַכנ כ
 ךרמ יארְב הרש הררמש יאה לאסו * תסַא דרר

 ין שוג רד אה פרת יאדצ : תסַא איהמ םלאמ אב

 ין רַב הדננכ גאראת יתמאלס תקו רד * תפא

 דהאוכ יכיראת וַא הכ דַנכימנ רואב : רֶיִאיִמ בב

 יארְב : תפַא בקארמ וא יארב רישמשו * תשָנרַב גב

 ור הכ דנאדימו * תסַא אֹגכ דיוגימו רדרנימ ןאנ

 ארוא קיִצְו יגנת : תסַא רֶצאח וא ָךָנ יכיראת דב

 וא רב גנְג יאיַהֹמ האשראפ לְתָמ * דנאסרַתימ

 אדכ ָךֵצְב אר דוֿכ תפר אריז : דיאמנימ הבלַנ הכ

 : דיאמנימ בכת קלטמ ךֶדאק רבו * דנכימ וארד

 לג אב ' דַכָאימ תכאת וא רַב דנלב ןֵדְרנ אב

 אר דוכ יור הכנוג + שיוכ רפס כס יאה ךימ וב

 סבלמ םחש אב אר דוכ ְךַמַכְו * הרינאשופ היפב

 יאה הנאכו ןאריו יאה רהש רדו : תסַא התכאס הנ

 ןָכאפ תסַא ןרש בארַכְב ךידונ הכ * ןוכסמ יג

 ראריאפ ׁשֵתַלֹודְו רש דַהאֹוכַנ יג וא : דושימ טב

 דהאוכנ ראיִז ןימז רד וא ךאלמַאְו * רָנאמ רהאוכנ
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 זלת ומ ( וט בויא באתכ
 ל שתֶאְו * רש דַהאוכנ אהְר יכיראת וא + דידרנ
 ןאהד הכֿפנבו * דינאכשכ דהאוכ אר שיאה הכאש

 אל ךיאמננ לכות תלאטבְב : רש דַהאוכ ליאז וא
 וא: ַתַרְוא תלאטב אלָאְו * דַהָרַנ בירפ אר דוכו

 כל אדא "אמאמַת שתקו ןדיסר וא לבק : דוב דחאוכ
 כ ָלְתָמ : רָנאמ רַהאוכַנ ובס וא ָהָּבאׁשו * דש דַהאוכ
 ןותיז לעמו * דנאשפַא דַהאוכ אר דו ָהֶרוג ומ
 דל תעאמג הכ אריז : תכיר דהאוכ אר דוכ הפובש
 הושר יאה המיֿנו * דָנאמ דנַהאוכ סכיב ןאראכאיר
 הל תֹואקׁשִב : דינאופ דַהאֹוכ ׁשתֶא אר ןאראוכ
 ןאשיא םַכׁשו * דניאזימ אר תיצעמ הרש הלמאח
 : דנכימ הדאמָא אר בירפ

 זט באב

 בא אה זיג ראיפב : תפג באוָג רד בויא ספ

 ַהַמַה םחאומ ןאגדנהד ילָפַתו * פרינש ןיא לתמ
 ג אהַתְנָא אר למאב ןאנככ איִא : דיתפה אמש

 ןדאד באוגְב ארת הכ תסיכו * רש דהאוכנ

 ד םַתְסְנאותיִמ אמש לתמ זינ ןמ : דנכימ ךירחת

 ' דובימ ןמ ןאג יאָג רד אמש ןאג רנַא * םיוגב

 אר דוכ רסו \ םהד ביתרַת אמש ְךֵצְב אה ןנסו
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 ומ בויא באתכ חלת
 דוכ ןאהַרְב אר אמש ןכיל + םנאבְננְב אמש רב ה

 אר אמש סג םֶיאָקְבְל יִלֹסַתְו * םדאדימ תיק
 עפר ןמ סג םיוג ןכס ןמ רנַא : רומנימ עפר ו

 תַחאר הָג ארמ םוש תַנאֹס רַנַאְו * דדרנימנ

 הדומנ התסַב אֹרַמ וא ןָאלַא ןכיל : דושימ לצאח ו
 : יהתכאס ןאריִו ארמ ָתַעאֹמְנ ימאֹמְת ות * תֹסַא

 ' תסַא הדש דָהאש ןַמ רב ןיאו יִתפָרְג תכָס ארמ ח

 תדאהש םיורְב ור התסאכ רב ןמ ָךֶצַב ןמ ירנאלו
 אפג ןמ רבו הדירד אֹרַמ דֹוכ ְבַצַג רד : דהרימ ט

 ' הדרשפא ןמ רב אר שיאה ןאדנד  תסַא הדומנ

 הדרַכ זית ןמ רַב אר דוכ ןאמשְנ םנמְׁשד לֶתְמו

 רַב * דנא הדושג ןמ רב אר דו ןאהד : תסָא י

 אב ןמ ָךָצְּב * דנא הד ראקחַתַסֶאְב ןמ .ראסכר

 תסַדְב ארמ אדכ : דנָא הרומנ עאמָתְנַא םַה אי

 ןארירש תסַדְב אֹרַמְו * הדומנ םילפַת ןאמלאט

 הראפ ארמ םדוב תַהאֹר רַד וג : תפָא הרנכֿפַא בי
 ארמ התפרג ארמ  ןדרנו * תסַא הדרכ הראפ

 מע בש דוכ פרה יארְב ארַמְו * הדרכ דרוכ

 הדרג * דרכ הטאחַא ארמ שיאה רית : תסַא ג

 * דיאמנ ימנ תקפשו דנכימ הראפ אר םיאה

 םכז רַב םכז ארַמ : דזירימ ןימזב ארמ הרה די
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 טלת וי | זט בויא באתכ

 הלמַח ןמ רב ראבג לִּתַמּו * דזאפימ  חורְנַמ

 ומ * םַא התכוד סאלפ דוכ תסופ רַב : דִרָואימ
 זמ יור + םַא הדומנ ראוכ ךאכ רד אר דוכ ךאשו

 םנאגזמ רַבְו * תפָא הרש ךרס ןַתסִרַג זַא ןמ
 ירד יפאצנא יב יה הָנ רנַא : תסא תֹומ ָהיאס

 חי ןימז יא : תסַא ךאפ ןמ יאעדו  תסינ ןמ ַתסד

 : רשאבנ םארָא ארמ ַהֵתאַגֲתְסַאְו * ןאשופמ ארמ ןוכ

 טי ָהאֹנְו * תפָא ןאמסָא רד ןמ האש זינ ןַאלַא ךניא
 כ אֹוהָתְסֶא ארַמ םנאתסוד : ןילע יִלֲעַא רד ןמ

 ; דוירימ ךשַא אדֹכ ָךזנ םנאמשנ ןכיל * דננכימ

 אכ * דנכימ הנאהמ אדכ ךזנ ןאפנא יארַב איִאו

 : ריאמנימ דוכ היאפמַה יארב הכ םֶרָא ינָב המ
 ככ יהארב ספ * דושימ ירפס ְךֵדנַא יאה לאס אריז

 : תפר םהאוכ םדרנימנ רַב הכ

 קי באב

 א * הדידרנ םאמַת םיאה זורו הרש לת ןמ חור
 ב אֹוהֲתְסֶא הכ יתסרדְב : תסַא רצאח ןמ יארב רבקו

 תעזאנמ רד ןמ םשגו * דנא ןמ רזנ ןאגדננכ

 ג תהְגבו הַרְב ןרג ןָאלַא : דנאמימ "אמיאד ןאשיא

 ןמְב הכ תסיכ אלָאו * שאב ןמאצ דוב ָךנ ןמ
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 וי בויא באתכ מת

 תמכח א אר ןאשיא לד הכנוג : דַהְר תסד ד
 יהאוכנ דנלב אר ןאשיא ןירָב אנב י יהררכ ענמ

 םילפַת גאראתב אר דוכ ןאתסוד הכ יסָכ : תכאס ה
 ארמ : דש דהאוכ ראת שנאדנזרפ ןאמשנ * דנכ ו

 יס לָתַמו | תפָא התפאס לָּתַמ אה תַמא ךזנ
 :םַא הרש דנואדנַא ןאהד בא שור רב הכ

 ימאמתו * תסַא הרש הריהאכ הצג וַא ןמ םשנ

 ןיא בבסב ןאתסאר : הדידרנ היאס לִתָמ םִיאצָעַא ה

 רב אר ןַתׁשוכ ןאחלאצו  דננאמימ ןארְיַ
 קירטב לדאע ררמ ןכְל : דננאזיגנַאימ רב ןאראכאיר ט

 דראד ךאפ ָתסד הכ יסכו * דושימ ְךַכֹמַתמ דונ

 אמש ָהָמַה אֹמַא : דומנ רהאוכ יקרַת תווק רד

 .ימיבַח אמש ןאיִמ רדו * דיִיאיִב .ןאלַא התשנרב
 יאה דצקו ' התשדג ןמ יאה זור : תפאי םַהאֹוכֵנ אי

 אר בש : תסַא הרש עַמקנמ םַלָד יאה רכֿפו ןמ כי

 דניוגימ יכיראת ךוֹו אבו * דננכימ לידבת זורב
 םראד דימא הכ יתקו : תסַא ךידונ ייאנָשור ג

 רד אר דוכ ָךַתְסַבו * דשאבימ ןמ הנאכ היואה

 דפ ות םיוגימ תכאלַהְבו : םנארַתְסגימ יכיראת די
 ןמ רַהאוכו רדאמ ות הכ םרָכבו * יתפָה ןמ

 הכ תסיכו  תסַא אגכ ןמ ךימא ספ : ישאבימ וט
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 חי | זי  בויא באתכ

 היואה יאה דנַּב את : ריד דהאוכ אֹרַמ ךימא

 לומ ךאכ רד םַה אב הכ ימאגנה * דורימ ורפ

 : (םַײאמנ)

 הי האב

 יִבְב את + תפג .באוג רד יחְׁשַה רדְלְּב ספ
 דינכ רֹכֿפַה * דינארתסגימ אה םאד ןאנכס יארְב

 םיאהב לתַמ אֹרָג : דומָנ םיהאוכ םלָבַת ןאזַא דעבו
 יא : םַײאמנ סִננ אמש רטנ רדו * םיוש הררמש

 איִא * ינכימ הראפ אר ןתשיוכ דוכ ָבֶצַג רד הכ

 יאָג וַא הרַֿכצ אי ' דש ךורתמ ןימז ות רטאכב

 ןארירש ַײאנשור הַתֹבלַא : דדרג לקתנמ דוכ
 רונ ןאשיא ׁשֲתַא ָהלעשו ' רש רַהאכ שומאכ

 יכיראתב ייאנשור וא ַהַמַכ רד : דאד דַהאֹוכנ

 דַהאוכ שומאכ וא רַב שֹנארו * דדרנמ לדבמ

 תַבּוׁשַמְו * דושימ גנַת שתווק יאה םדק + רש

 יאה יאפב אריז : דָנָכּפַא דהאוכ רוב ארוא שדכ

 אה הלת רבו * דאתפא דַהאוכ סאד רד דפ
 דהאוכ ארוא הנשאפ הלַת : תפר דַהאוכ האר

 : תשאד דהאוכ האגנ רוזב ארוא םאדו ' תֿפַרג

 הלַתו * תסַא הרש ןאהנפ ןימז רד שיארב םאד
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 חי בויא באתכ במת

 ארוא ףרט רה וא אה סרַת : האר רד ׁשיאְרְב אי

 : דנאזירגימ אריו הדיפסג ואָבֹו * דנכימ ןאסארה

 ןדיזגל יארַב תלו  תסַא הנפרג וא יארְב תָואקש ב

 . דרוכימ ארוא דסנ יאצעַא : תסא רצאח וא 1

 רַב הֶגְנָא : דרוכימ ארוא ָךַסְג תֹומ ּהְראז תסכנ די

 ' דושימ הדובר וא ָהֵמִיַכ זַא תשאדימ דאמָתְעַא ןא

 : דדרגימ הדנאר אה סרת האשדאפ דרזנ וא דוכו

 ןכאס וא ָהֵמַכ רד רנשאבנ יו זַא הב ינאסכ וט

 : דושימ הרישאפ וא ןֵכסַמ רב דרגו * דנדרנימ

 וא שא הכאשו ' רכשכימ ריז וא שיאה השיר זט

 ןימז זַא וא ךאגדאי : רש דהאוכ הדירב אלאב זי
 דַהאוכנ םסַא אה הָנֹוכ רדו ' דדרגימ דובאנ

 ' דושימ הדנאר יכיראתב יאנְׁשְור וַא : תשאד חי

 ארוא : דינאזירג דנהאוכ ןוכסמ עבר זַא ארואו טי

 דַהאוכ תַיְדד הנו ראלוא הנ שמֹוק ןאימ רד

 : דנאמ דהאוכנ יקאב יִפָכ וא יאוָאַמ רד ב

 הכנאנג * רש דנהאוכ רָיַחִתִמ שראגזור זַא ןירכאָתמ כ

 יתפרדב : דוב הרש ילותפמ סְרַת ןימדקתמ רַב אב

 יסכ ןאכמו י רשאבימ ןינָג ןארירש יאה ןַכסמ הכ

 = + תפָא ןיא לְּתַמ דפאנש ימָנ אר אדכ הכ
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 גמת טי בוא באתכ

 טי כאכ

 בא אֹרַמ ןאנ יִכְב את : תפג באוָג רד בויא ספ

 ; דיזאסימ הדוסרפ דוכ ןאנכסב ארמו * דינאגנרימ

 ג * דידומנ תמדמ ארמ הכ תפָא הבָתרַמ הד ןיא

 : דינכימ .יתנס ןַמ אב הכ דיִׁשַכ ימַנ תַלאָגַנו

 ד ןמ יאט * םַא הדרכ אט תקיקח לא יֿפ רנַאו

 ה רבכת ןמ רַב עקאו לא יֿפ רנַא : דנאמימ ןמ דונ

 ספ : דינכ תאבתַא ןַמ רַב ארַמ ךאעו * דייאמנ

 ' התכאס ףרחנמ ארמ ועד אדכ הכ דינאדב

 ךניא : תסַא הדומנ הטאחַא ארַמ דוכ םאדבו

 ' םושימְנ באגתסמו םיאמנימ ערַצַה םלט א

 ארַמ קירט : תסינ יסַר דאדו םנכימ התאגָתסָאו

 ' תשדג םִנאֹוַתימַנ ןַא וַא הכ תסַא הדומנ ראצַה

 : תסַא הדראדג אר יכיראת ןמ יאה האר רבו

 מ זַא אר גאתו * תפָא הדנכ ןמ וַא אמ לאל

 בארכ ףרט רַה וא ארַמ : התשאדרב ןמ רַפ

 ךימא השיר תכרְד לתַמו * םרש ךאלה ספ הדומנ
 אי * התכורפַא ןמ רַב אר דוכ בצנ : תסַא הדנכ ארַמ

 בי גֹופ : תסַא הדרמָש רוכ ןאנמשר וזַא יכי ארמו

 ןמ רב אר דוכ ָהארו דניָאימ םה אב וא יאה
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 טי בויא באתכ דמת

 : דננזימ ודרא ןמ ָהַמָיב ףארטַאבו * דננכימ רנלב
 ' תפא הדרכ רוד ןמ ךונ זא אר םנארְדארב >י

 : דנָא הדש הנאגיב לכלאָב ןַמ וַא םנאיאנְשַאו

 ארַמ םנאיאנשַאו * הדומנ ְךרַת ארמ םנאשיוכ די

 סנאזינכו םַא הנאכ ןאליזנ + דנא הדרכ שומארפ וט

 הנאגיב ןאשיא ךטנ רדו * דנראמשימ בירנ ארמ

 באוָנ ארמו םנכימ אדצ אר רוכ םאלג : םַא הרש
 סאַמָתְלַא רוכ ןאהךב ארוא הָנ רַנַא * דהדימנ
 * תסא הרש הורכמ סנז ָךזונ ןמ סֿפנ : םנכב

 יאה הָנב : םרראמ םַחֵר ראלוא מ ןמ ַעֹרַצַתְו חי

 םזיכימ רב ןוָגו * דנראמשימ ריקה ארמ זינ ךנוכ

 וַא םַתרשִמ להַא המה : דננימ ףהַח ןמ דצב טי
 תסוד הכ אר ינאסכו * דניאמנימ תרפנ ןמ

 םנאוכתפא : דנא התשנרב ןמ וא םתשאדימ כ

 ןאדנד תפופ אבו * תַא הריפסנ םתשונו תסופב
 דינכ םחַרַת ןמ רַב : םַא התֿפאי יצאלַכ רוכ יאה אכ

 ארכ תסד אריז * םנאתסוד יא אמש דינכ םחַרַת
 ןמ רב אדכ לֶתַמ ארְנ : תסַא הדומנ סמל ארמ בכ
 הכשאכ : דיושימנ ריס ןמ תשוג זַאו * רינכימ אפנ גב

 יבאתכ רד הכשאכ * רשימ התשונ ןָאלַא םנאנַבס
 יהָרצ רב * בו ןינַהֲא םלק אב : דידרנימ תבת רכ
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 המת כ,טי בוא באתכ

 הכ ילו הכ םנאדימ ןמ) : רשימ הדנכ רַבָאָב את
 דהאוכ ןימז רב רכָא ַםאיִא רדְו * תסַא הדנז ןמ

 כ ףלת ןכ תסופ ןיא הכנָא זַא דעבְו : תפאברב
 :דיד םַהאוכ אר אדכ זנ םַדסִנ ןורב * דש
 זמ ןמ ןאמשגו * דיד םהאוכ דוכ יארב ארוא ןַמו

 הג רגַא * ירגיד םשג הנו תסירגנ דהאוכ וא רב

 : דשאב הרש ףלַת םנרדנַא רד םיאה הדרג

 חכ לאחו * םַײאמַנ אּפְנ וא רַב הנוגנ דייוגב רַנַא
 מב זַא ספ + דושימ תפאי ןמ רַד רמָא לצָא הכנַא
 ךאנבצנ רישמש יאהאזס הכ אריז י דיסרַתַב דישמש

 דהאוכ ירואד הכ דישאב התסנאד את ' תסַא

 דב

 2- באב

 בא ןיא וַא : תפג באוָג רד יִּתְמִעִנה רַפֹוצ ספ

 ' דנכימ ךירחת ןדאד באוָגְב ארַמ םיאח רכֿפ תַהְג

 ג ךיבות שנזרס + םיאמנימ ליִנעַת ןמ בבס ןיאב
 ארמ ןמ חור םַתנאטֿפ זאָו * םדינש אר דוכ

 ד * יהתסְנאדנ םידק זַא ארניא איִא : דַהְדיִמ באו

 : רש הדאד רארק ןימז רב ןאסנא הכ ינאמז זַא

 ה האיִר ישוכו * תסַא ינאמז ךדנַא ןארירש יךאש הכ
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 כ בויא באתכ ומת

 ןאמסָאְב את וא תש הנ רגַא : יהטחל ןאראכ ו
 : רוארֿפָא רַב ךלֿפב את אר דוכ ָךסְו * דש דנלב
 דַהאוב ךאלה דַבָאָב את דוב הפ לֶתַמ ןכיל ו
 לֶתִמ : תפא אגכ תפג דנַהאוכ שנאגדנניבו ' רש ח

 בש יאיִאֹור לַּתָמְו * דושימנ תפאיו דרפימ באו
 הדיד ארוא הכ ימשנ : דינאזירג דנהאוכ ארוא ט

 וא רב זאב שנאכמו ' דיד דהאוכנ רגיד תסַא

 ללַדַת ןאריקפ ָךנ שנאדנורפ : תפירגנ דהאוכנ י
 פפ ארוא תלו שיאה תפסו * דרַכ דנחאוכ

 רפ ינאוָנ וַא שיאה ןאוכתסא :דאד דַהאֹוכ אי

 : דיבאוכ דהאוכ ךאכ רד וא הארמַה ןכיל ' תסָא
 ' דשאב ןיריש שנאהד רד תַרארְש הָג רַגַא בי

 .ארוא הָנ רגַא : דנכ ןאהנפ שנאבז ךיז ארנָאו גי
 ןאיִמ רד .ארנָאְו * דַהָרִנ תסד ואְו דראד גירה

 רד וא ךאהוכ ןכיל :דַראד האג דוב םאכ די
 ראמ ךהז שנורדנַא רַדְו * דושימ לידבת שיאשחַא

 יק .ארנָאְו תסַא הדרב ורפ אר תלוד : דדרנימ ומ
 דהאוכ ןוריב שָמָכַש זַא ארנַא אדכו * דרכ רהאוכ

 ןאבזו * דיכמ דהאוכ אראה ראמ ךהז וא : דומנ זמ

 רטנ אהנאכדור רב : תשכ דַהאוכ ארוא יעֿפַא זי

 דגש ואה וכ אח רהנ רַב ' דרב ּדַהאֹובנ
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 זמת כ בויא באתכ

 חי ארנַא הדרַכ רד אר דוכ תַמִחַ ַהֵרמַת : רישו

 בסכ הכ :יתלוד בסַח רַבְו * דרב דַהאוכנ ורפ

 טי ןאריקפ אריז : דומנ רהאוכנ ידאש תסא הדרכ

 יהנאכ םַפ * תסַא הדרכ ךרַתו התכאס ןויָז אר

 כ אריז : דרכ דהאוכנ אנב תסַא הדירזד הכ אר

 וַא ספ ' תסָנאדַנ אר תַעאנק דוכ ץִרַה רד הכ

 אכ יזיִג :דרַכ דַהאֹוכנ ראדרֶתְסֶא יזיִג דוכ סיאפנ

 יראדרוכרב ספ * רשאב הדרוכנ הכ תסַא הדנאמנ

 ככ וא תלו הכ ימאננַה : תשאד דַהאֹוכְנ םאוד וא

 תפדו * דַנשימ ראתפרג יגנַת רד דדרנ תיאהניב

 גנ רד : תפאי דַהאֹוכ אליתסָא וא רַב ןאלילד ָהמַה
 תֵדֲח אדכ ' רנכימ רפ אר דוכ ָםַבָש הכ יתקו

 יניחו * דאתסִרֿפ דַהאֹוכ וא רַב אר דוכ שב

 דנ ֹוַא : דינאראב דהאוכ וא רַב ארנַא דרוכימ הכ

 ארוא ןיִננְרְב ןאמכְו * תכירג דַהאכ ןיגהא החלפא

 הכ ןח שדסג ואו רשכימ ארנַא : תפס דַהאוכ

 * דורימ רד שא הרהו וא קארב ןאכְיַַֿו  דִיָאמ

 וג ימאמת : דבאי ימ אליִתְסֲא וא רַב אה סרו

 הרש התשאד האגנ וא ָךיאכד יארְב יכיראת

 ' דינאזופ דהאוכ אר אהנָא הדימדנ שתאו ' תסַא

 דהאוכ תסַא יקאב שָרדאָג רד הכ אר הֶנָאו
447 



 אכ | כ בוא באתכ חמת
 דהאוכ ףושכמ אר שהאנג אה ןאמסַא : דֶרוכ זב

 לוצחמ : תֶסאֿכ רב דַהאֹוכ וא ָךַצְב ןימזו * תבאס חכ

 וא בצג תר רדו * רש דהאוכ ליאז ׁשַא הנאכ
 רירש ְךרַמ ביצנ תסַא ןיא : תשַנ דַהאֹוכ דובאנ טנ

 : קלטמ רדאק וַא וא רדקמ תארימו * אדכ וא

 אכ באב

 ארמ םאלכ ריונשַב : תפג באוג רד בוא ספ נא

 למחַת ןמ אב : רשאב אמש !לסת ןיאְו * ריונשב ג
 אֹוהָתְסֲא םנְתפג זַא דעבו * םַוגְב את דַײאמנ

 ןאסנָא ךזנ םַתיאבְׁש איִא ןמ אֹמַאְו : דייאמנ ד

 דינכ הָנֹוַה ןמְב : םשאבנ רבציב אֹרְנ ספ * תסַא ה

 האגרה : דיראדגב ןאהַרְב תסדו * דַײאמנ בֵנֲעַהְו ו

 ארמ ָךַסִג .הזרלו * םושימ ןאריַח םרוָאמ דאיִב

 ריפ * דננאמימ הדנז ןארירש ארֶנ : דרינימ ז

 ןאשיא תייר : דנדרנימ יוק יאנאות רַדְו דנושימ ה

 ךאלואו * דנושימ ראותסא ןאשיא אב ןאשיא ָךוצחב
 וַא ןאשיא יאה הנאכ : ןאשיא ךטנ רד ןאשיא ט

 ימנ ןאשיא רַב ארכ יאצעו ' דשאבימ ןמִיִא פרת

 ימנ .אטכו רנכימ עאמג ןאשיא ָךנ ןאג : דא י

 : דיאמנ 'ימנ טקסו ךיאזמ ןאשיא ןאגו * דנכ
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 טמת אכ בויא באתכ

 אי * דנתסרפמ ןוריב הלג לתמ אר דוב יאה הנ
 גי דעו §ד אב :דננכמ ץקר ןאשיא לאֿפטַאו

 עי זור :דניאמנימ ידאש יאנ יארצ אבו ' דניארסימ
 ' דננכימ ףרַצ ידנמ תַדאעֶס רד אר דוכ יאה

 די דנַגימ אֹדכַבַו : דננרימ ורֿפ הָיואהְב יהֿמְחלַב
 ארת קירט תַפְרְעַמ הכ ארז ' ןש רוד אמ א

 ומ ארוא הכ תסיכ קלטמ רדאק : םיהאוכ ימנ

 וא וַא הכ הֶָדָיאּפ הג אראמו * םייאמַנ תדאבע
 ₪ רד ןאשיא ִדנַמתְראַעְס ךניא : םַײאמנ אעדַתסא

 זַא ןארירש תרושמ הכשאכ * תסינ ןאשיא תר

 שומאכ ןארירש ןארֶנ אפב : רשאב רוד ןמ

 רד אדכו * דפרימ ןאשיאב ןאשיא תלו * דושימ
 לתַמ : רַנכימ ןאשיא ביצנ אראה דרד דוכ ב
 הכ האכ לַּתָמו * דנושימ ראב יור שיפ לאפס

 אר שָהאנג ארכ : דנכימ הדנכארפ דאב דרג
 תאפאכמ ארואו * דנכימ הריכד ׁשנאדנזרֿפ יארב

 כ ארוא תָכאַלַה שנאמשנ : תסנאד דַהאוו דנאסרימ
 : דישונ דהאוב קלממ רראק םש3 זַאו * ריד דַהאוכ

 הָנ ארוא שָא הנאכ רד וא וַא דעַב הכ אריז

 עטקנמ שיאה האמ רדע ןוג * דוב דהאוכ ידאש

 הכנוָג * תבומָא ןאות םֶלָע אר אדב איָא : דש
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 אכ בויא באתכ נת
 ןיע רד יכָי : דנכימ ירואד ןיילע יָלֲעַא רַב וא גב

 רד לכלאב הכ ילאח רד * דרימימ דו תק

 א הפ וא יאה הדק : תפָא יתַמאלסְו תיִינמַא דב

 : תפָא הזאתו רַת שנאוכתסא ןגַמְו * תסַא ריש

 אה יױכינ וַאו ' דרימימ ןאג יכלת רד ירנידו הכ

 ' דנבאוכימ ךאכ הד םַה אב אהניא : דַרָבימַנ תדל וב
 ראכפא ךניא : דננאשופימ אר ןאשיא אה םרֶכְו כ

 רב קח אנ הכ יתאריבדַתו ' םנאדימ אר אמש

 ָהנאכ תפא אָגכ דייוגימ אריז : רישידנַא ימ ןמ חב

 האר וַא איִא : ןארירש ןכסמ יאה המיֿכו * רימא טכ

 ראכנַא אר ןאשיא ליאלַדְ) * דידיסרפנ ןאירדנ

 תַלְּד ור יארב ןארירש הכ : דומנ רינאות ימנ ל

 הדרב ןוריב בצנ ןור רַדְו ' דנושימ התשאד האננ

 ןאיב שור שיפ אר שָהאר הכ תסיכ : דנדרנימ אל

 ואב תפַא הדרַכ הכ אר הֶנִנָא יאזו ' דנכ

 ' דרב דנהאוכ רבקְב ארוא רכָא הכ : דנאסרב גל

 ךולכ : דרַכ דנהאוכ ינאב האנְנ וא ךאזמ רבו כ
 ןאיִמדָא עימנו * רושימ ןיריש שיארב ידאו יאה
 וא זַא לבק הכנאנג * תפר דנַהאוכ וא בקע רד

 יִלָפַת ארמ הנונ) םַּפ : דנַא התפר הראמשיב דל
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 בכ , אכ בויא באתכ

 ץחמ אמש יאה באונ רד הכ * דיהדימ לטאב
 : דנאמימ תַנאיִכ

 ₪: ב

 אנת

 נ א דרמ איִא : תפג באונ רד ינאמִּתַה פלא ספ

 יארְב אנאד רַמ התַבלא ' דָנאַסְרֶב הדיאפ ארכְב

 ישאב לדאע ות רַנַא איִא : תסַא ריפמ ןתשיוכ

 רגַא אי * ךיאמנימ ךר ישוכ קלטמ רראק יאֹרְב

 : דושימ הריאפ ארוא יזאפ תסאר אר דוכ קירט

 אי * דיאמנימ ךיבֹות ארת ות סרַת ָךֶּבַסְב איִא

 איִא : רש .רַהאוכ לַכאד המכאהמְב ות אב

 : יִנ אהְתנָא יב ות ָהאנגו תסינ גרזב ות תְרארש

 סאבלו * יתפְרִנ ןרג בבסיב דוכ ןארדארב זַא הכנונ

 ידינאשוננ בָא ןאננשַת הב : ידנכ אר ןאג הנהרב

 ראבג ָךרַמ אמַא : יתשאד גירד ןאנ ןאגנסרג זַאו

 ןָא רד האג ילאע ךרמו י רשאבימ וא ןאוַא ןימז

 רד תסַד יהת אר ןאז הב + דֶושימ ןכאס

 אנב : דידרנ התסכש ןאמיתי יאה וזאבו ' ידומנ

 ןאהגאנ סרַתְו ' דיאמנימ הטאהַא ארת אהָמאד ןיִרַב

 ארנַא הכ יכיראת אב : דזאסימ בֵרָמצכ ארת

 אא :דנאשופמ אדרת אה באליסו י יניבימנ
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 בכ בויא באתכ = בנת
 ןאגְראתס ְַסְו * תסינ דנלב אה ןאמסָא לּתָמ אדכ

 אדנ יווגימ ותו : דנָתְסַה ילאע הנונג רגנְב אר ג

 דָנאוַת ירואד טיל יכיראת זַא איִאְו * דנארימ הָג
 ' דניבימנ ספ תסא וא ַרְתַס אה רבָא : דומנ ד

 אמדק קירט איִא : רמארנימ ךאלֿפַא ַהֵריאד רַבְו ומ
 ךולפ ןָא רד רירש ןאמדרמ הכ * ידרכ ןאשנ אר

 ' דנרש הדובר דוכ ןאמז וא לבק הכ : דנדומנ וט

 אדפב הכ : דש התכר רהנ לִתַמ אהנַא סאפאו זי

 אמ !ארְב קלטמ ךראקו * ןש רוד אמ זַא דנתפג
 יאה הנאכ וא הכנָא לאח :דרכ דנאֹוַה הָנ חי

 ספ * תכאס רפ וכינ יאה זיִג וַא אר ןאשיא

 ןוָג ןאלדאע +: דוש רוד ןמ זַא ןארירש תרושמ טי
 ןאהאנגיבו ' דומנ דנהאוכ ידאש דנניב ארנָא

 תמואקמ איִא : דרכ דנהאוב אזהְתְסֶא ןאשיא רַב ב
 ןאשיא היקב שתֶאְו * דנרשנ עטקנמ אמ ןאגָדננכ

 םלאסו ריגב םנא וא אב לאח ספ : דינאזוסנ אר אב
 : ריסר דָהאוכ ותב ייוכינ לאונמ ןיאָבַו * שאב

 ארוא תאמלכְו ' אמנ לובק שנאהד זַא אר םילעַת בכ

 תשג זאב קלטמ ךראקב רגא : הָנֶב רוכ לד רד כ

 זא אר תרארש רנָאו * דש יהאוכ אנב ייאמנ
 רד אר דוכ גנג רגַאְו : ייאמנ רוד דוכ ָהֵמיַכ דכ
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 גנת גכ | בכ בויא באתכ
 רהנ יאה גנכ רד אר ריפוא יאלטו * ךאכ
 הכ ָהְרְקנ ות גננ קלטמ ךראק האגנָא : ירארגב
 וכ תקו ןָא רד ארז : דוב דַהאוכ ות יארְב ץלאב

 דוכ יורו * תפאי יהאוכ דדלַת קלטמ רדאק א

 מ וא ְךזַנ : תשארפַא יהאוכ רב אדכ ףִרמָּב אר
 * דומנ דַהאֹוכ תַבאָנַא ארת ואו דרכ יהאוכ אעד

 חכ ירֹמַא : תכאס יהאוכ אדַא אר דוכ יאה רדנו

 דהאוכ רארק רַב תֶיארַבְו דומנ יהאוכ םֶזָג אר

 :דיבאת דַהאוכ תיאה האר רַב ײאנשְורְו * רש
 מכ * דשאב תַעֿפַר תפג יהאוכ דנש לילד הכ יתקו

 ל הכ אר יסכ : דאד דַהאֹוכ תאנַנ אר ןאנַת ורפו

 יאה תסד יכאפבו ' דינאהר דהאוכ דשאבנ האנגיב

 : דש דהאוכ הדינאהב ות

 ברכ-;םאב

 בא תיאכש זינ זורמא : תפנ באוג רד בויא ספ

 : רַת ןיגנס ןמ הלאנ זַא ןמ ברַצְו ' תסַא ךלַת ןמ
 הכנא את ' םבאי אָגכ ארוא הכ םתסנאדימ שאכ

 ךוצחב אר דוכ יועד האגנָא : םִיאיִּב וא יסרכ ָךונ

 אה תֹנֹח זא אר דוכ ןאהדו '* םדאדימ ביתרת יו

 ה ןמ באג רד הכ אר ינאנכס : םתכאסימ רפ
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 גכ בויא באתכ דנת

 תפגימ ןַמְּב הכ אר הנאו * םַתסְנאדימ תפגימ

 מ אב  דוכ תֹֹוק  יגרזבְב איִא : םדימהפימ ו

 תאֿפַהְלֲא ןמְב הכלב אשאח * דומנימ המצאכמ
 הנאהמ וא אב תסאר ָךרַמ האגנַא : דרַכימ ז

 ימ תאַגְנ דֵבֲאְב את דוכ רואד זַאְו * דומנימ

 תפאי ואו םורימ קרשמ ףרטְב ךניא : םתפאי ח

 ףרטב : םניבימנ ארואו בֵרֹנמ רמבו ' דושימנ מ

 הדהאשמ ארואו דנכימ למע וא הכיאנ לאמש

 דנאשופימ = בונג ףֵרַמְב אר דוכ: ֹואְו * םנכימנ

 םורימ הכ אר יהאר וא אריז + םניבימנ ארואו ו

 ןוריב אלט לֹתַמ דיאמזָאמ ארמ ןוו * דנאדימ

 ' תסַא התֿפרְנ ארוא םאדקַא ךַתַא םיאפ : םִיַאימ

 : םנכימנ וואְנַת ןָא זַא התשאד האגנ ארוא קירטו

 ןאהד ןאנֿו ' םתְׁשגנרַב יו יאהבל ןאמרֿפ וא בי
 ןכיל :םַדרַכ הריכד דוב קור א הדאיז ארוא ג

 * דנאדרגרב ארוא הכ תסיכו תסַא דחאו וא

 אריז : רָרְואימ לַמַעְב רַהאוכמ וא לד הָננֲאְ

 אָנְב תסַא הרש ררקמ ןמ רב הכ אר הגנֲא

 : תסַא יו ַךמ ןיא לּתָמ ראיסְב יאה זיו דַרוֲאימ

 וגו * םתסה ןאסארה וא ָךוצח וַא תהגניא זַא וט

 לד אדכ ארז : םסרתימ וא וַא םיאמנימ רכֿפַת זט
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 הנת דכ ,גכ בוא באתכ
 ארַמ קלטמ רדאקו ' תסַא הדרַכ ףיעַצ ארַמ
 י יכיראת וַא שיפ הכנוג : הדינאדרג ןאסארַה
 ןמ ךנ א אר טלנ תמלטו * םרשנ עטקנמ
 : דינאשופנ

 דכ באב

 א * תפינ יפכמ קלטמ דאק וַא אה ןאמז הבנְנ

 הטחאלמ ארוא ָםאֹיֵא וא ןאפראע אֹרְנ ספ

 לקתנמ אר דודח הכ דנתכה יצעב : דננכימנ
 : דננארגימ הדומנ בצנ אראה הלו * רנזאסימ

 הב ןאנְו * דננארימ אר ןאמיתי יאה אלא

 האר זַא אר ןאריקפ : דנריגימ ֹורָנְב אר ןאנז

 ןתשיוב "אעימְג ןימז ןאניכסמו * דזאסימ .ףרחנמ

 ה ָתַהְגב ישחו ָךַכ לֶהָמ ךניא : דננכימ ןאהנפ אר

 דוכ ךארוכ התפר ןוריב ןאבאיִב הב דוכ ךאכ

 ןאדנורֿפ יארְב ןאנ ןאשיאָב אֹרֹחַצְו * דניונימ אר

 ורד ארחצ רד אר דוב ָהפולע : דנאסרימ ןאשיא
 יניִג השוב אר ha ןאתסכאתו '  דננכימ

 רכב אר בש פאבל יבְו הֹנהַרְב : דניאמנימ

 ןאראב וַא : דנראדנ יששופ אמרַפ רדו * דנרבימ

 הרכצ האג האנפ םדע וַאְו * דנושימ רַת אה הוכ
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 דכ בויא באתכ ונת

 םיתָי הכ רנתסה ינאֹפַכְו : דנרגמ לַנב רד אראה ט

 ; דנַכיגימ רג ריקפ זַאְו * דניאברימ ןאתְספ וא אר

 הֿפאבו ' דנורימ האר הנהַרַבְו סאבליב ןאשיא םַפ י

 יאהזאורד רד : דננאמימ הנסרגו דנראדימ דב אראה אי

 לאמיאפ אר אהנָא תשכרְְו * דנריגימ ןנור אהנָא
 הרענ דאבַא ךהש וַא : דננאמימ הנשַתְו דננכימ בי

 אֹמַא ' דנכימ הָּתאֹנֲתְסא ןאמולטמ ןאגְו ' דננזימ

 דננארַנידְו :דרוָאימנ רטנְב אר אהנָא תקאמַח אדכ גי

 ' דננאדימנ ארנָא הארו * דנא דֵרַמַתֹמ רונ זַא הכ

 רד .לָתאק : דניאמנימנ ךולס שיאה קירט רַדְו ד

 רדָו ' דרשכימ אר ןיכסַמו ריקפְו רזיכימרב חבצ

 יאְרְב זינ ראכאנְז םשְנ : רושימ רוד לָתָמ בש וט
 ארמ ימשג הכ ריוגימו * רשכימ ראטַתנא םאש

 רד : רשכימ הדרפ דוכ יור רַבָו * דיד דהאוכנ זמ

 ןתשיוכ זור רַדְו * דננזימ בקנ אה הנאכְב יכיראת

 : דננאד ימנ אר יאנשורו * דננכימ ןאהנפ אר

 תֹומ היאס למ ןאשיא מג יארְב חבצ אריז זי

 : דננאדימ אר תומ ָהָיאס יאה סרת הכנוָנ * תסַא

 ןאשיא ָביצנְו * דנא ךבס אהבָא ור רַב אהנַא חי

 תַעְגארְמ ןאתסנאת הארֶבַו * תפָא ןועלַמ ןימז רַב
 אר ףרַב בָא ימרנְו יכשכ הבנאנג : דננכימנ טי
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 | הכ , דב בוא באתב

 : אר ןאראכ אטכ היואה ןינגמַה * רזאסימ דובאנ

 םֶרְכְו דיאמנימ שומארפ ארוא (שרדאמ) םֵחַר

 ' דש רַהאוכנ רוכדמ רנידו * דנכימ שונ ארוא
 ןז 3: רש דַהאוכ הרירב תכרה לתמ תֶרארַׁשו

 ג ןזבו י דַעלבמ ךיאזמנ הכ אר רקַאע

 תֹוקְב אר ןאראבג ארכ אמו : דִיאֹמנימַנ ןאסחַא

 ךימא הָנ רגַא דנזיכימרב ' דכאדימ טופחמ רוב
 ' רשכבימ ןאנימטא אר ןאשיא : דנַראדַנ יגדנז

 רַב וא ןאמשנ אמא * דניאמנימ הָיֹכַת יִא רַב

 דנושימ דנלב ינאמז ְךֵדנַא : תא ןאשיא ואה האר
 ןיריאס לֶּתָמ הרש תסַפְו * דנדרנימ תסינ ספ
 הדירב אה הלבנפ :ךַס למ ' דנשימ הררב
 ארַמ הכ תסיכ ספ תסינ ןינָג רנַאְו : דנדרנימ
 : רנאדרג זיגנאנ ארמ ַםאֹלַכְו * ךיאמנ .בירכת

 הכ באב

 תַנָמְלַכ : תפג באוָג רַד יִחַׁשַה דּדְלּב ספ
 ואח ןאבַמ רד אר יתַמאֵלַסְו * תסוא ןאזַא תבִיהו
 הררמש וא גאוֿפַא איִא : דנכימ דאגיא דוב דנלב
 : דנכימנ עולט יו רב וא רונ הכ תסיכו * דושימ

 ' דוש הדרמש לָדאע ארכ ְךזמ הנוגָנ ןאסנא ספ
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 15:::הכ/ בויא באתפ חנת

 : רשאב ךאפ הנוגְג דוש הדייאז ןז וא הכ יסְכו

 רד ןאגְראתסו * דראדנ ייאנשור זינ האמ ךניא ה

 הדאיִז הֹבַתרַמ דנג ספ : דנתסינ ךאפ וא רטנ ו

 לָּתַמ הכ םדָא ינַּבו * ןימז הָדנַזְכ לתַמ הכ ןאסנא

 : רשאבימ םֶרָכ

 וכ .םאב

 אר תווקיב ןיבש : תפג באוג רד בויא ספ בא

 הנוגג אר ןאותאנ יוזאבו  ידרכ תַנאָעַא הנונג

 ' ידומנ תהיצנ הָג אר תַמכְחיב ץכש : ידאד תאננ ג

 יארָב + ידרַכ םאלעַא ינאוארֿפב אר רמַא תקיקחו ד
 זא הכ תסיכ ָהְבַפַנְו * ידרכ ןאיב אר ןאנכס הָכ

 ליז * דנזרלימ ןאגררמ חאורַא : דש רדאצ ות ה
 ןאירע וא ָךוצחְב היואה : אהנַא ןאנַבאסו אהבָא ו

 רַב אר לאמש : תסינ ירְתַס אר ןודַבָאְו * תפָא +

 ןאזיוא יתסינ רב אר ןימת ' דנכימ ןהפ וג

 ' דדנבימ דוכ יאה רבַא רד אראהבא : דזאסימ ה

 דוכ ַתֹכַת יור : דושימנ ְךאָנ אהנַא ָךז רֶבַא ספ ט

 שיפ אר שיוָכ יאה רבָאו * דזאסימ בוגחמ אר

 דַה אהבַא ַהטס ףארטַאב : דנארתסגימ ןַא ו

 ןותס : יכיראתו יָיאנשור ןארַכ את ' דראדגימ אי
.. 
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 טנת זכ | וכ בויא באתכ

 ןאריַח וא באתע וַאְו * דושימ לזלזתמ ןאמסָא יאה

 בי * דרואימ םֹטאלַתְב אר אירַד דוכ ַתֵקְב : דנאמימ

 גי וא ָחֹורְב : דנכימ דְרוכ אר בָחְר שיוכ ָםהַפָב

 זית ךאמ וא תסדו ' רש הראד תניז אה ןאמסא

 די יאה האר ישאוַח אהניא ךניא : תפס אר ור

 * םיונשימ וא הָראב רַד יהתפהַא זאוא הנו : תסוא

 : דַמהַפַב הכ תסיכ ארוא ָתֹורַבְג דער ןכָל

 וכ באב

 א : תפג הדרוַא אר דוכ לַתַמ הראב רניד בואו

 ב ְךֶדאקבו * התשאד רב ארמ קח הכ אדכ תאיַחְב

 :הכ :תסַא הדומנ ךלַת ארמ ןאג הכ קלֶמֹמ

 הֹכֿפנְו * תסַא יקאב ןמ רד םַנאָג הכ ימאדאמ

 ד םיאה בל 'אניק : רשאבימ ןמ יניב רד אדב

 םנאבז) ' דרכ דהאוכנ םלכת יפאצנא יב הב
 ה הכ ןמ וַא אשאח : דומנ רהאוכנ קטנת בירפב

 תייְלְמאכ םרימב אתו ' םיאמנ קידצת אר אמש

 ו תלאדַע : תכאס םַהאֹוכנ רוד דוכ זַא אר שיוב

 םַהאוכנ ְךֹרַת ארנָאְו םראדימ האגְנ םיאק אר דוכ

 דהאוכנ תמדמ ארמ םשאב הדנז את םלדו * דומנ
 ז תמואקמו * רשאב רירׁש לָתַמ ןמ ןמשר + דרכ
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 וכ בוא באתכ סת

 רירַׁש ךימא אריז : ןאראכ אטכ לְתָמ םנאגַדנַנכ ח

 ' דזאסימ עטקנמ ארוא אדכ הכ ימאגנַה תסיִג

 אדֹכ איִא : דריגימ ארוא ןאג אדכ הכ יניחו ט

 תביצמ הכ ימאננה ' דינש דהאוכ ארוא דאירֿפ

 ררָלַת קלממ רדאק רד איִא : רש ץראע וא רַב י

 תלָאסמ אדכ וא תאקוא ַהֵמֵה רַדְו ' תפאי דהא

 אדכ תסד הראב רד אר אמש : דומנ דהאוכ אי

 קלטמ רדאק לאמעַא וַאְו * דאד םַהאּופ םיִלעַת
 אמש עימג ךניא : תשאר םַהאוכנ יִפְכַמ יִזיִג בי

 לכלאב אֹרְג ספ ' דיִא הדרכ הטְחאלמ ארניא
 רירש ךרמ ביצנ תסַא ןיא : ריא הדש לטאב ג

 ַא ארנַא הכ ןאמלאט תארימו ' ארכ נאג וא

 ראיפְב שנאדנורֿפ רגַא : דנבאי ימ קלטמ רראק רי

 .זָא וא תיירדו ' תסַא ןאשיא יארְב רישמש דנוש

 זַא וא ןאגדנאמ ואב : רש דנהאוכנ ריס ןאנ וט

 דנַהאובנ הָיְִ שנאנז הויבו * רש דנהאוכ ןפד אבנ

 התֿכודנַא ראב: לתָמ אר הָרְקנ הָנ רנַא : דרכ וט

 וא : דזאפ הדאמָא לָג לַתָמ אר סאבלו * דנכ +
 רַהאוב ארנָא לראע ךרמ ןכיל .דנכימ הדאמָא
 = דנחאוכ םיסקַת ארוא הְרְקנ ןאחלאצו * דישופ

 ' דנכימ אנב דיב לֶּתָמ אר דוב הנאּכ : דומָנ חי
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 הכז 5 פןוא דאתכ

 דנמתלוד וא : דזאסימ ןאבתשד הכ ינאביאס לֵתָמּו

 אר דוכ ןאמשג * רש דַהאֹוכַנ ןפד אמא דבאוכימ

 בָא לֶתַמ אה סרת : דשאבימ תסינו דיאשגימ

 בש רד ארוא דאב דרו ' דיגימ ורֿפ ארוא

 דובאנו דכאדימ רב ארוא יקרש דאב : דיאברימ

 אריז : דזאדנַאימ רוד שנאכמ זא ארואו * דושימ

 דהאוכנ תקפשו תכאדנַא דהאוכ רית וא רב (ארכ)

 רארפ יו תסד וא דהאוכימ וא הָג רגַא * דומנ

 וא רב אר דוכ יאה ףכ םדרמ : דזירגב הדרכ

 ןוריב הדז ריפצ שנאכמ זַא ארואו ' דננזימ םהָב

 : דננכימ

 תכ/:/באב

 אלט תַהְְבו * תסַא ינַדעַמ הרקנ יאֹרְב "אניקי

 א ןהֶא : דנראדגימ לאק ארנָא הכ תסַא יא

 התכאדג גנס וַא םַמֹו ' דושימ התפרג ךאכ

 =ידנכארנימ דַח 'יכיראת יארב םדרמ: ו רדושמ

 גנכְב את ' דניאמנימ ץחפת םאמת תיאהנ אתו

 א רוד ינאכ : תומ יאסו טילג ַתַמְלֹמ יאה
 שומארפ ןאיִרדנ האר וַא * דננכימ ןימז ןאנכאפ

 רַהְב הרש התכיוא ןאמדרמ וַא רודו ' דנושימ
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 הכ בויא באתכ בסת
 ' דיִאיִמ ןוריב ןאנ ןימז זַא : דנדרגימ ְךֶרֵחַהמ ףרט ה

 שיאה גנס : דושימ ןוגנרפ שתא לתָמ שיאה יפרו ו

 ; דָראד אלט יאה שמשו * תפָא דובכ תוקאי ןאכמ

 םשְגְו ' דנאדימנ יראכש גרמ גיה אר האר ןַא ו

 רַב .הדנרד ןארעאגו : תסַא הדידנ ארנָא ןיהאש ה

 רדג ןֶא רַב ןארג ךישו * דנַא הדננ םדק ןָא

 ' דננכימ זארה אראכ גנסְב אר דוכ תסד : הדרֶכנ
 א אה רהנ : דננכימ רב ךיב וַא אראה הוכו י

 סיפנ ןיִג רה ןאשיא םשְנו * דננַכמ אה הרָכצ

 ' דנדנבימ שוארת זא אראה רהנ : דניבימ אר אי

 : דנַרוָאימ ןוריב יאנשורב אר הדש ןאהנפ יאה זיג

 אגכ תנאטפ יאו * דושימ אדיפ אנכ תמכח אֹמַא בי

 ןימז רדְו * דנאד ימנ ארנָא ָתַמיֵק ןאסנא : תַא
 ןמ רד הכ דנגמ הגל : דושימנ אדיפ .ןאגרנז רי

 רז : רשאבימנ ןמ ָךזנ הכ רווגימ אירדְו * תסינ וט

 שתמיק יארב הרקנו * דושימנ הדאד ׁשנעְב ץלאב
 תמיק ארנָא ריפוא ןילאכ ַרזְב : רדרנימנ הדיגנס

 ; דובָּכ תוקאיו אהב ןארנ גב הָנְו * דרכ ןאותנ
 רעו * דרַכ ןאותנ רָבאַרַב ארנַא הניגבָאו אלט אב זי

 רולבו ןאגרמ : דושימנ ןַא לֶדַב ןץילאכ יאלט יאה חי

 רַת ןארנ לעל וַא תַמְכח ַתַמיקו * דושימנ רוכדמ
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 גסה טכ ,חכ בויא באתכ

 טי רובו * דושימנ יואפמ ןָא אב שבח ָךגרַבַז : תסַא
 כ אָגְכ זא תמכח ספ ײדדרנמנ הדיננס .ץלאב
 ימאמת םשְנ זַא + תסַא אָגכ תנאטֿפ ןאבמו ' רֶיָאיִמ

 : רשאבימ יפכמ אוה ןאגרמ וַאו ' תסָא ןאהנפ ןאגרנז

 דוכ ׁשֹוגְב ארנָא האו הכ * דניוגימ תֹומו ןודבא

 ואְו * דנכימ ךרד ארנָא האר אדכ : םיא הדינש

 ןארכ את וא הכ אריז : דנאדימ אר שנאבמ

 ימאמת יז הכ אר הָגנָאְו * דַרגְנמ ןימז יאה

 דאב יארב א ןמ את : דניבימ תסַא ןאמסָא

 : ִיאמיַפְב ןאזמב אראה בָאְו * דַהַד רארק

 ' דאד רארק ןאראב יארְב ינונאק הכ ימאגנַה

 ארנָאו דיד ארנָא האננַא : דער םאהס יארְב יהארו

 : דומָנ שיתפת םַהְו תכאפ איַהֹמ ארנָא * דרב ןאיב

 ' תסַא תמכח דנואדכ סרת ךניא * תפג ןאסנא אבו

 : רשאבימ תנאטפ ןדומנ באנתגא ידב וַאו

 ב.

 : תפג הדרנַא אר דוב לתמ זאב בואו

 אכ

 הכ

 א

 כ לּתְמּו  םדובימ שיפ יאה האמ לּתָמ ןמ הכשאב
 ; תשאדימ האגנ אהנַא רד ארַמ אדכ הכייאה זור

 אבו * דיבאתימ ןמ ְךס רב וא גארָג הכ ימאגנה
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 טכ בויא באתכ רסת

 ור רֶד הכנאנג : םתפרימ האר יכיראתב וא רונ ד
 אדכ רס הכ ימאננה ' םדובימ דוכ ינארמאכ יאה

 קלממ דאק הכ יתקו : דנאמימ ןמ ַהמיֿכ רב ה

 ןמ ףארטַאְב םנאדנורֿפו * דובימ ןמ אב זונה

 הרַכ אב אר דוכ יאה םדק הכיניח : דנדובימ י

 ןמ יארְב אר ןנור יאה רהנ הרַכצְו * םתסשימ

 ' םתפרימ ןוריב .רהש ָהְואורדְב ןוָג + תכירימ ז

 : םתכאסימ רצאח קוס ראהָג רד אר דוכ יִסרכו

 ' דנתכאסימ יפכמ אר דוכ הדיד ארמ ןאנאונ ח

 ןכס זא ןארורס : דנדאתסיאימ התסאכרַב ןאריפו ט

 דוכ ןאהדב תפדְו ' דנדאתםיאימ זאב ןתפנ

 ןאבזו * דשימ תֶבאס ןאפירש ןאוַא : דנתשאדגימ י

 ארמ הכ ישוג ארז : דיפסְנימ ןאשיא םאכב אי

 ארַמ הכ ימְׁשְנְו * דָנאוכימ לאחשוכ ארמ דינְׁשימ
 הכ יריקפ אריז : דאדימ תדאהש םִיאֹרַב דידימ גי

 הכ ימיתיו * םדינאהרימ ארוא דרָבימ התאגְתסֶא

 תכאלה רד הכ יצכש תכְרַב : תשאדנ ןואעמ זינ ג

 : םַתֹכאסימ שוב אר ןז הב לָדו * דיסרימ ןמָב דוב
 ףאצנאו * תכאס סַלמ ארמְו םדישופ אר תלארע רי

 םשָנ ןארוכ ָתַהְנְב ןמ : דוב ןאתו אדר לתֶמ ןמ ומ
 רדָּפ ןאניכסמ יאר : יאפ ןאגנל ָתַהְגְבו * םדוב זמ
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 הסת מכ בויא באתכ

 : םֶררָביִמ ץחפַת םַתסנאדימנ הכ אריִיאועַדְו * םדוב

 זי ראכשו * םתסכשימ אר רירש יאיִסֲא יאה ןאדנד

 חי רד םתפגימו : םדוברימ שיאה ןאדנד וַא אר

 שיוכ םאיִאְו * דרס םהאוכ ןאָג דוכ ָהנאיִשֶא

 טי ןמ הָשיר : תכאס םהאוב לױט אקנע לֶּתֶמ אר

 רבי םננשניי תשנ דַהאֹוכ הדיִׁשַנ אהנָא וסב

 כ רד ןמ לאלג : רש רַהאֹוכ ןכאס םיאה הכאש

 םתסד רד םַנאמְַו * רש דהאוכ הזאת ןמ

 אכ ראטְתנאָו דנדינשימ ארמ : דנאמ רַהאוכ הזאת

 : דנדנאמימ ןַכאס ןמ ַתַרוְׁשַמ יאֹרבְו * דנדישבימ

 בכ ןמ לוקו  דנַהֿפימנ ןֿכ רנד ןמ םאלכ וא דַעַב
 מ ןאראב לֶתָמ ןמ יאֹרָבְו : דיכָעמ ורפ ןאשיא רב

 ןאראב לֶּתְמ אר שיוכ ןאהדו * דנדישכימ ראֿטֲתנא

 דנ םַדידנַכמ ןאשיא רב רַגַא : דנדרכימ זאב ירכא

 ךיראת ארַמ ַהָדהַג רנו ' דנדרכימנ רואב

 הכ ראיִתֹכא ןאשיא יארְב אר האר : דנתכאסימנ

 לֶּתְָמ רכשל ןאיִמ רַרְו * םַתסֵׁשְנִמ תַפאיִרְב הדרכ

 ןארג החונ הכיסכ תמו * םדובימ ןכאס האשדאפ

 : דשכבימ יִלָסַת אר
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 ל בויא באתכ וסת

 ל כאב

 לאפ ררו5 ןמ וא הכ ינאסכ ןָאלַא אֹמַאְו א

 תהארכ הכ * דננכימ אזהתסא ןמ רב דנא רַת

 ןאגס אב אר ןאשיא ןארדפ הכניא זַא םתשאדימ

 וינ ןאשיא יאה תסד תונק : םרארגב דוכ הְלִ ב

 יִאנאות הכ ינאסכ ' תשאר הדָיאפ הֶג ןַמ יאֹרְב

 יטחקו גאיִתְחֶא וַא : דוב הדש עיאצ ןאשיא :

 יבארכ תַמְלט רד אר ךשכ ןימז * הדש באתיב

 התוב ןאיִמ רד אר יזאבכ ; רנדייאכימ ינאריוו ד

 ןאשיא ןאנ האיג הרוש ָהָשירו * דנדיִניִמ אה

 א * דנרשימ הדנאר (ןאמדרמ) ןאיִמ זַא : דוב ה

 רד : דנַדרכימ והאיה ןאדוד לָתְמ ןאשיא בקע ו
 הרפח רד ' דנרשימ ןכאס אה ידאו יאה הוירכ

 אה התוב ןאיִמ רד : אה הרָכִצ רַדְו ןימז יאה ו

 עמג םה אב אה ראכ יז ' דנדרכימ רערע

 יב םדרמ יאנבַאו ןאקמחַא יאנבַא : דנרשימ ה

 אֹמַאְו : דנדידרנימ הדנאר ןימז זַא ןוריב ' םאנ מ

 ןאשיא יארב ואו * םַא הדש ןאשיא דורס ןָאָלַא
 התשאד הורכמ ארמ : םָא הדידרג לתַמ לא ברצ י

 םנה הפ ןהד ְבַא ואו * דנושימ רוה ןמ זַא
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 זפת ל בוא באתכ
 אי רב אר הֶז הכנוג : דנתפיא ימנ זאב ןתכאדנַא

 םאכל ספ ' תכאפ אֹלַתְבמ ארמ הדרַכ זאב ןמ

 בי ]5 תסאר ףרט וא : דנַדרַכ אהְר םיור שיפ אר

 אר םיאה יאפ התסאכרב סאנלא םאוע הובנַא

 שיופ תַכאלַה יאה הארו * דנרבימ רד שיפ זַא
 גי בארכ אֹרַמ האר : דנואסימ איהמ ןמ רב אר

 ינואעמ דוכו  דניאמנימ םאדקא םַתיְדֲאְב הדרַכ

 יי וַאְו * דניָאמ עיסו יאה הלַת וַא אוג + דנָראדנ

 ומ םרַת :דנרוָאימ םוגה ןמ רב אה הבארכ ןאימ

 דאב לָתַמ ארמ יורָבָא התשנרב ןמ רב אה

 : דרדגימ רבַא לִּתִמ ןמ יזוריפו * דננכימ בקאעת

 ₪ זורו * תפַא הרש התכיר ןמ רַב םִנאָג ןָאְלַאו

 זו האגנאבש : תסַא הדומנ ראתפָרג ארמ תַביצמ יאה

 ' דושימ התפס ןמ ןורדנַא רד םיאה ןאוכתסא

 הי םסאבְל יתככ תש א : דראדנ םארַא םֶיאהיִפו

 םנַהאְריפ ןאבירג לָתָמ ארַמְו * תסַא הרש רינת

 טי * תסא התלאדנַא לג רד ארמ : דיריגימ גנת

 כ ות ְךזַנ : םַא הדיררג רַתֹסְכאכו ךאכ לְתַמ הב

 םזיכימרבו ' ינכימנ באָגְתפִמ אֹרַמְו םיאמנימ ערצת

 אנ לֶדָבְתִמ אר ןתשיונ : יזאדנַא ימנ רַטנ ןמ רבו

 תפד תווק אב ' יהרש םחריב ןמ רב התכאס
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 ל בוא באתכ חסת
 התשאד רַב דאבְב ארַמ : ייאמנימ אפנ ןַמְּב דוב בכ

 ראב רנת רד אֹרַמֹו * ידינאדרג ראס ןָא רב

 תֶומָּב ארַמ הכ םנאדימ אריז : יתכאס הדנכארפ גב

 המה יארְב הכ יִהָנאֿבבּו * דינאדרג יהאוכ זאב

 תסד ןאריו ָהָדֹות רַב "אניקי : תסַא ןייעמ ןאגרנז דב

 אלב רַד יסכ ןונו * דרַכ דַהאוכנ זארד אר רול

 : דנכימנ התאגְתְסֶא בַבָס ןיִאְב איִא דוש ראתפרג

 םֵלָרֹו + םדרכימנ הָירג ידנמתסמ רה יארב איִא הכ

 ךימא ןוִג ןכָל : רשימנ הריגנב ןיבסמ תהנְב וכ
 רונ .ךאטְתנא ןוגו * דַמֲא יב םַתְׁשאד יוכינ

 םארַאו רֵׁשֹונימ םיאשחַא : דיפר יכיראת םֶדיִשָכ זכ

 התפְרְג רַד ארמ תַביצמ יאה רו * רדיגימנ

 ' םנכימ שדרג באתפַא יב ןאנכ םַתאֹמ : תסַא הנ

 רדארב : םיאמנימ ערצַת התפאכרב תעאמנ רדְו טב

 : םַא הדידרג גרמ רתש קיפרו * םַא הרש ןאלאגש |
 ןאובתסאו * רזירימ ןמ זַא התשנ האיס ןמ תסופ ל

 טברב : תסַא הדידרג התכוס תרארח זַא םיאה אל

 ןאואְב ןמ יאו ' הרש לדֿבמ ירנ הַחֹנב ןמ

 : ןאגדננכ הירנ
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 טסת אל בויא באתכ

 אל באב

 א הנוגְג ספ * םַא התסב דהע דוכ ןאמשְנ אב

 וַא אדכ תַמְסק אריז : םֶנָכפַא רטנ יהזישוד רב

 : ןַײלע יֵלְעַא א קלטמ רדאק ביצנו  תסיִג יָלֲעַא
 תַהָנַבֹו * תסינ תַכאלַה ןארירש יארְב ןָא איִא
 יאה האר וא איִא :יִנ תביצמ ידַב ןאלַמאע
 : דַראמשימנ ארמ יאה םדק עימנו * דניבימנ ארמ

 ה אב םיאה יאפ אי + םַתֿפַכמ האר נורד אב רנַא

 ו * דָנֹֹכְב תלאדע ןאזימְב אֹרַמ : דיבאתַשימ בירֿפ

 םיאה םדק רנַא ; דנאדְב אֹרַמ ַתיִיְלְמאכ ארכ את

 סנאמשְנ יִפ רד םבלקו * הדידרג הראוָא קירמ זַא

 ספ : רשאב הדיֿפסָנ םיאה תפַדְב הכלְו * התפר

 וַא ןמ = לוצחמו * רַרֹוכְב ירניו םנכ ּתָשָב ןמ
 ט התפירפ ינוב בלק רנַא : דוש הדנכ השיר

 התפשנ ןימַכ רד דוכ הָיאסמה ךד ךזנ אי ' הרש

 ו ' דנכ איִסֶא רגיד יצכש יארב ןַמ ןז ספ : םשאב

 אי תחאבק ןא הכ אריז : דנָוש םַכ וא רַב ןארנידו

 -י הכנוג : ןארואד םכח ךאואוָס יריצקתו * דובימ

 ' .דינאזופימ ןודַבַא את הכ דובימ .ישתַא ןיא

 עו רָנָא : דנַכימ השיר וַא ארמ לוצחמ מאמת
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 אל בוא באתכ עת

 ימאגנה ' םדרכימ דר אר דוכ ןינכו הדנב יועד

 ןמ רצב ארכ ןוָג ספ : דנרשימ יעַדֹמ ןַמ רַב הכ די

 שיתפַת הכ ימאגנהו * דרכ םַהאֹוכ הָג דזיכרב

 סָכְנָא אא : ראד םהאוכ באוָג הג ואְב דָיאמַנ וט

 ' .רירפאינ זינ ארוא דירפא םַחַר רד ארמ הכ

 רֵנַא : תשרפנ םָחַר רד אראמ דַהאֹו ָסַכ איאְו מ

 ' םשאב הדומנ ענמ ןאשיא וַא אר ןאניכסמ ךארמ

 רנא : הדינאדרנ ראת אר ןאנז הייב ןאמשְנְו זי

 םיתְו * םשאב הדרוכ יאהנַתְב אר רוכ ; המקל
 םיָנאֹוג זַא וא הכנָא לאחו : הדומננ לּואנת ןאזַא הי

 ןטב זַאְו ' תפאי ימ שֵרֹורַפ רדפ למ ןמ אב

 יסכ רֵנַא : םדומנימ ירבהר אר ןז הויב םרדאמ טי

 אר ןיכסמו * םשאב הדיד ךאלה יגנהרב זַא אר

 תַכְרַב ארמ וא יאח רַמכ רנַא : שַשופ ןודְב כ

 םרַג ןמ ןאדנֿפסוג םםשַפ וַאְו * רשאב הדאדנ

 דנלב םיתי רב אר דוכ תסד רַנַא : הרשנ אנ

 רד אר דוכ תנאעא הכ ימאגנה ' םשאב הרדכ

 ' רַתֿפיִב םַפְתָכ זַא ןמ יוזאב סַפ : םדידימ הזאורד ככ

 הכ ארז + דוש התסכש ןֶא םלק וא םֶדָעאסו כ

 ַבבֹסבַו * דובימ םרַת ןמ יארְב ארכ וַא תַכאלַה

 אר אלט רגַא : םתשאדנ יאנאות וא יִאיִרְבִכ דב
£70 



 אעת - אל בויא באתכ
 ות םתפגימ ץלאכ רזבו ' םתבאסימ דוכ ךימא

 דכ ָתַלֹוד נאוארֿפ זַא רנַא : יתסה ןמ ָךאמְתְעֲא
 ןמ תסד הכניא זַאְו * םדומנימ ידאש | שיוכ

 וכ באתפַא ןוָג רַגַא : דוב הדומנ בסכ ראיסב

 ימאגנה האמ רַבְו * םדרכימ רטנ ןַא רב דיבאתימ

 וכ ינאהנֿפב ןמ לדו : דרכימ רָכ יגדנשכרד אב הכ

 כ ןיא : דיפובימ אר םתסד םנאהָדו * רשימ התפירפ

 יאדכ אריז * דובימ ץאצכ בנותסמ יהאנג זינ

 כ ןֹמָׁשד תביצמ וא רַנַא : םדׂשימ רֶכְנִמ אר לאעֶתֹמ

 ץראע ואב אלב הכ יניח אי * םדרכימ יראש דוכ

 ל אר דוב ןאבז הכנָא לאחו : םדומנימ דנו רשימ
 תנעל וא ןאָנ רַב * התשאד זאב ןֶדיזרו האנג א
 אל דנתפגימנ ןמ ַהָמיֿכ להַא רגַא : םדומננ לאוס אר
 בל בירג : רשאב הרשנ ריס וא תשוג וַא הכ תסיכ
 אר דוכ דו * דרבימנ רַכְב אר בש הָגכ רד

 ל ךיצקת םֶדֶא לֶּתְמ רגַא : םדושגימ רֿפאסמ רָב

 הניפ רד אר שיוכ האנגו * םדינאשופימ אר דוכ
 דל הובנא זַא הכ תהגניא זא : םתכאסימ יפכמ דוכ

 ןאסארַה ארמ ליאבק תַנאהָאנ * םדיסרתימ ריתַב

 ןוריב דוכ ָךֵד וַא הדנאמ תֶכאכ ספ * תכאסימ

 הל * דינשימ ארמ הכ דוב יסכ שאכ : םתפרימנ
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 בל ,אל בוא באתכ בעת
 קלטמ רדאק ספ : תפא רַאאה ןמ יאצְמָא ךניא ול

 ןמ יעדמ הכ יתַבאתַכ ךניאו * רַהד באוָג אֹרַמ
 דוכ שוד רַב ארנָא הכ "אניקָי : תסַא התשְנ ול

 : םַתְסבימ דוכ רַב גאת לתָמו * םתשאדימרַב

 ' םדרָכיִמ ןאיב וא יאֹרְב אר דוכ יאה םדק ָהְראמש הל

 ןמ ןימז רגַא : םתפנימ ברקת ואְב .ירימָא לּתְמו טל

 הָיְרִג םַה אב שיאה זְרַמְו * דרכימ דאירפ ןמ רב .

 תַמיִק .ןודב אר שתאלוצחמ | רנַא : דנדרכמ מ
 : םדומנימ לת אר שנאכלאמ ןאָנו * םדרוכימ

 וג ץועב סאכרכו * םדנג ץֶועָב אה ראכ םַפ אמ

 ו : דש םאמת בוא ןאנבס * דיֹורְב

 בל באב
 זאב בֹויִאְב ןדאד באוָנ וַא דרמ הס ןָא ספ א

 :דוב לדאע דפ רטנ רד וא הכנוג דנדנאמ

 א הכ יב לֵאָכרּבְְב אּוהיִלֶא םשכ האננָא ב

 בּויִא רַב בצו רש לַעַתְׁשמ דוב םֶר הליבק

 אר ןתשיוכ הכ תַהְג ןיא וַא דידרַנ התכורֿפַא

 הס רב שמשכו : רומנמ רַת לְדאע אדכ ַא ג

 הכ תַהְג ןיא זא דיררג התכורֿפַא דוכ קיפר

 םרגמ אר בויִא אמא דנתפאי ימנ באוג .דנָגרה
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 בל בויא באתכ

 גנרד בֹויִא אב ןתפג ןכפ וַא ּוהיִלֶאְו + דנדרמשימ

 יו זַא רָמַע רד ןאשיא הכ אריז דוב הדומנ

 ןאבוְב הכ ריד ּוהיִלֲא ןוָג אמָא : דנדוב רַתגוּב

 התכורפא שמשכ ספ תסינ יבאוג דרמ הס ןָא

 : רש

 רד ןמ * תפג הדמָא ןנסב יזוב לֵאָכַרַבְְב ּוהיִלָאְו
 ןירב אֹנַב ' דיפָס ומ אמשו * םֵתסַה ריֹנַצ רָמע

 יארְב אר דוכ יִאַר הכ םדרכנ תֶאְרִג הדיסרת

 ' .דיוג ןככ אה ר םתֿפװ : םנכ ןאיב אמש

 : דיאמנ םאלָעַא אר תמכה אה לאס דאי

 קלטמ רראק הָכפנו  תסַח יחור ןאסנא רד ןכיל

 הכ רנתסינ ןאגרזב : דָשכבימ תנאטפ אר ןאשיא

 : דנמהפימ אר ףאצנא הכ ןאריפ הנו * רנראד תמכח

 יאר זינ ןמְו * ןנשַב ארמ הכ םיונימ ןירַב אנב

 יי ןתֿפנ ןכס וא ךניא : דומנ םהאוכ ןאיב אר דוכ

 שוג אר אמש ןיהארַבְו ' םדומנ גנרד אמש אב

 רד ןמו ; רידרג שואכ אר ןאנַבס את ' םֶתְפְרִ

 דובנ אמש וא יפכ ךֵניאָו םֶדומְנ למָאַת אמש

 באג ארוא ןאנכפ אי * דזאס םוָלֹמ אר בֹויֵא הכ

 תפאי רד אר תַמכח הכ ריִיוגְב אדאבמ : דַהַד

 : ןאפנא הַנְו דזאסימ בולגמ ארוא אדכ ' םיא חדומנ
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 = גל | בל בא באתכ דעת
 הדאדנ ביתרַת ןמ ָךצְב אר דוכ ןאנכס הכ אריז די

 : דאד םַהאוכנ באוג ארוא אמש ןאנלסבו * תסַא
 זַא ןכסו * דנדאדנ באו ריד הרש ןאריַה ןאשיא וט

 םַשָכְב ראטַתנא ןמ איִא ספ : דש עטקנמ ןאשיא זט

 באונ רניד הדש תנאסו ' דניוגימנ ןכס הכנוג

 םהאוכ באג דוכ ָהֵצֲח זַא זינ ןמ ספ +: דנהד ימנ ז

 : דומֵנ םהאוכ ןאיב אר דוכ יאר זינ ןַמְו * דאד

 ןטאב חוו ' םתסה ןלֶמַמ ןאנֿכס וא הכ אריז ה

 יבארש לתַמ ןמ לד ךניא : דרוָאימ נתב ארמ ןמ טי
 יאה ךשַמ למ ' רשאב הדשנ ואב הכ תסַא

 דָנאְר םַהאֹוכ ןכס |: דָכְרַתְב תסַא ךידונ הזאת כ

 באוג הדושג אר דוכ יאהבלו ' םבאי תחאר את

 ' םיאמנ יראדפרט הכ ןמ זַא אשאח : דאד םהאוכ אב

 ןַתֿפגב כנו : םיוג זימָא קלמת םאֹלכ ידחַא הב) ככ
 םקלאכ אלו * םתסינ ףראע זימָא קלממ אנס
 : תשאררב דהאוכ ירוזב ארמ

rh ol 
 !אמנ אמתסא ארמ ןאנבס בֹוֲא יִא ןכל א

 ןאהָד אלא ךניא : רינַב שונ ןמ סאלכ מאמת ב
 דש םלכתמ םמאכ רד םֵנאבְ * םדושג אר רוב :
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 העת גל בויא באתכ
 ,בֵלְוי דוב דַהאֹוכ םבלק יִתסאר קפאומ ןמ םאלכ
 ד חור : דומנ דַהאוֿכ קטנת ץילאכ תּֿפְרעמְב םיאה

 ארמ קלטמ רדאק ַהֿכֿפנְו * הרירפָא ארַמ ארכ

 ה באוג ארמ ינאותימ רגַא : תסא התכאס הדנז
 הדאד ביתרַת אח םאלַכ ןמ יור שיפו * הד

 ו' םַתֹסַה אדֿכ וא ות לַתַמ ןמ ךניא + תסיִאָב

 זַתַביַה ךניא + םַא הרש התשרַכ לָג זַא זינ ןמו

 ות רַב ןמ ראקוו * דינאסרת דהאוכנ ארת ןמ

 ח * יתפג ןכס ןַמ שוג רד אניקי : רש דַהאֹובַנ ןיגנפ

 מ יכז ןַמ יתפג הכ + םרינש .ארת םאלכ ןאוָא

 יהאנג ןמ רַרו םתפה ךאפ ןמ ' םתסה ריצקתיבְ

 ו ארַמְו * דָיונימ ןמ רב אה תַלָע וא ךניא : תסינ

 אי הדנכ רד אר םיאה יאפ : דראמשימ דוכ ןמשד

 תבקארמ אר םיאה האר ַהָמֲהְו ' רראדגימ

 : דיאמנימ

 בי ארת ןמ ' יתסינ קראצ ות רמַא ןיא רד ןאה

 רַתגרזּב ןאסנא א אדכ אריז ' םַהְדִמ באוג

 גי תהְגניא זַא * יאמנימ הצראעמ וא אב אֹרְג + תסַא

 : רַהְדִמֵנ עאלטא דוכ לאמעַא המה וא הכ

 די וד הכלב ' דנכימ םלכת העפדכי אדפ אריז

 וט באוכ רד : דיאמנימנ המֲחאלמ ןאפנָאו העפד
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 גל בוא באתכ ועת

 ןאסנא רב ןיגנס באוכ ןוָג ' בש יאיַאור רד

 באוכ רד דוכ ְךַתְסַב רד הכיניח * דושימ ילןתסמ
 דיאשנימ אר ןאסנא יאה שוג האננָא : דשאבימ זט

 ןאפנא את : דזאסימ םתַכ אר ןאשיא בידאַתְוװ =

 וַא אר רֹבַכַתְו ' דנאדרנרב שלאמְעַא וַא אר

 האגנ הֶרפח וַא ארוא ןאג : דנאשופב ןאמדרמ הי
 אב 1 רישמש תכאלה וא ארוא ְתאיַהְו דראדימ טי

 | באֹרֲמֹצֲאַו * דנאי ימ שנזרס דוכ ָךֶתְסַּב רד דרד

 וא ןאָנ ספ : תסַא יו יאה ןאוכתסא רד ימַיאד כ

 גיטל ךארוכ וא ָתֿפנְו * דראדימ הורכמ אר ןאנ

 הדיד הכ רש הדוסרֿפ ןאנָג וא תשוג + אר אנ

 רשימנ הדיד הכ יו יאה ןאוכתסאו * דושימנ

 ךירזנ הרֿפהְב וא ןאָג : תסַא הדידרנ הנהרֶב בכ

 יארב רגַא + ןאגְדנכ ךאלַהְב וא תאיחְו * דושימ גנ

 ' דשאב יטסותמ אי התשרפ ראזַה ָהלזנמְב יכי יו

 יִוָב תסא תסאר ןאסנא יארְב הכ אר הָננֲא את

 הדומנ פרת וא רַב האננָא : דִיאמַנ ןאלעַא דב

 ' ןאהְרְב הָואהְב ןתפר ורפ זַא ארוא ' תפג דהאוכ

 תשוג זא וא תשוג : םַא הדומנ אדיפ יהְראֿפַכ ןמ הכ

 דוֿפ נאג םאיִאָבַו * רש דהאוכ רַה ףיטל לפט
 ארוא הדרכ אעד אדכ ךז : תשגרב דהאוכ וכ
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 זעת דל | גל בויא באתכ
 ינאמדאש אב ארוא יורו * דומרפ דהאוכ באגתסמ

 דַהאוכ דר ואב אר ןאסנא תְלאדַעְו ' ריד רחאוכ
 מ דַהאוכ הדנאוכ דורס ןאמדרמ ןאיִמ רד ספ + דומנ

 ' םתכאס ףְרַחְנמ אר יתסארְו םַדרַכ האנג * תפג

 חכ ןרפ וַא ארַמ ָםפנ : דיסרנ ןַמְב ןָא תאפאכמו

 אר רונ ןמ ןאגו * דאר הירֿפ הָיְואהְב ןתפר

 טכ אראה זיְנ ןיא ַהַמַה ךניא : דנכימ הדהאשמ

 אב העֿפד הסו העֿפד וד * דרוָאימ למַעְב אדכ

 ל * דנאדרג רַב תכאלַה זַא ארוא ןאָנ את : ןאסנא

 אל בויא יא : רזאס רונמ ןאגדנז רונ זא ארואו

 שאב שומאכו ' אמנ עאמַתפא ארמ הרש הנותמ

 כל באוָג ןַמְּב יראד ינָכס רנַא : םנאר ןכס ןמ את

 יִרבִמ ארה םַהאוכמ ארז ןש םֶלָכְתִמ ' הדב
 גל שאב שומאכ ' ןנָשְב אֹרַמ ות הנ רַנֲאְו : םזאס

 : םהד םיִלעַת ֹותְב אר תמכח את

 דלי. ראב

 בא ןאמיכַח יא : תפג הדומנ םלַכַת ּוהיִלֲא ספ

 ; דיריג שוג ןמְב ןאפראע יאו ' דיונָשַב אֹרַמ ןאנכס

 ג הכנאנג ' דנכימ ןאהֶתמא אר ןאנכס שוג אריז

 ד יאֹרְב אר ףאצנַא : דָיאמנימ קוד אר םאעט םאכ
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 דל בויא באתכ העת

 אר ייוכינ דוכ ןאיִמ רַרְו * םינכ ראיתכא דוכ

 האנגיב הכ תסַא התֿפג בוא הכנוג : םימהֿפְב ה

 התשאד רב ןמ וַא ארַמ ךאד ארכו ' םתסה

 וג גורד תסַא ןמ אב ףאצנא דנְנרה : תסַא ו
 ןמ תַחארְג םריצקתיב דננרַהְו * םָא הרש הררמש
 בּויִא לתַמ ץכש םאדכ : תסא רידפ אנ גאלע ו
 הכ : דשונימ בַא לתַמ אר הָיְרכַכ הכ ' תסַא ח

 ןאדרמ אבו * דושימ ךלאפ ןאראכדב תקאפר רד
 ןאסנא תסָא התפג אריז : ריאמנימ ראתפר רירש ט

 : דיוגְב אר אדכ יִדְנִמ אצר הכ ' תסינ יהָדיאֿפ אר

 ' דיונשב ארמ תנאטפ ןאבַחאצ יא ןָאלַא ספ י
 קלטמ רדאק זאְו ' דנכ ידב הכ אדכ וא אשאח

 בסחב אר ןאסנא הכ ארז + דיאמנ םלט הכ אי

 קפאומ סכרַה אבו ' רַהְריִמ תאפאבמ שלמע

 ' דנכימנ ידַב אדכ הכ יתסרדב : דנאסרימ שהאר בי
 תסיכ : דזאסימנ ףְרַחנמ אר ףאצנא קלטמ ךֶדאקו יי

 ימאמת הכ תסיכו * הדומנ ץיופת ואב אר ןימז הכ
 לד וא רַנַא : רשאב הדרפֶס ואְב אר ןוכסמ עבר די

 שופ ָהָּבַפִ חור רַנָא * רזאס לוגשמ וב אר דוב

 םַה אב רֵׁשַב יִמאמת : דריג זאב דוכ ךזנ אר וט

 : דררנימ ענאר ךאכב ןאסנאו * דנושימ אלה
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 דל בויא באתכ |
 םאלכ אוָאָבַו * ןנָשָב ארניא יראד םהפ רַנַא סָּפ

 תֶרפנ ףאצנא וא הכ יסכ איִא :הד שוג ןמ

 אר ריבָכ לָראֲע איִא * דומנ דַהאוכ תנטלס דראד

 התפג האשְאפב איִא : יהדימ דאנסַא האנגב

 הכ ןאביִנְב אי ' יתסַה םיאל ות הכ דַשימ

 אר ןארימַא הכנָאב הנוגְג ספ : דישאבימ רירש

 ריקפ רַב אר דנמ תַכֹודו * ךיאמנימנ יראדפרמ

 תסד למע ןאשיא ָעימָג הכ אריז * דָהָריִמַנ חיִנֹרַ
 ' דנרימימ בש ףצנ רַד יהטחל רד : דנַא יו יאה

 הטסאויב ןארַא רוזו * דנרדגימ הרש שושמ הוק

 וא ןאמשנ ארז : דנושימ ךאלַה ןאסנא ָתפַד

 םדק ימאמתו * רשאבימ ןאסנא יאה האר רב

 ' ינ תֹומ הָיאסו תסינ יתַמְלמ : דָרְגניִמ אר שיאָה

 : דניאמנ ןאהנפ ןַא רד אר ןתשיוכ ןאראכ אטַב הכ

 את * דנכימַנ למָאַת ידַחַא רַב ינאמז ךדנַא אריז

 אר ןארָוא רוז : דִיאיִב המכאחמב אדכ ׁשיפ וא

 ןאשיא יאנְב אר ןארגידו * ָךנכימ דֶרוכ ץחפַת ןודְב

 אר ןאשיא לאמעַא הניֲא רַה = : דַהָריִמ רארק

 ןוגזאו אר ןאשיא האננאבַׁשו * דיאמנימ ץיכשת

 ןאשיא ןארירש יאָגב + דנוש ךאלה את  דואפימ

 תַהְגנא וא : ןאגָדננכ רטנ ןאכמ רד * דנזימ אר
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 דל בויא באתכ פת

 ָהָמַה רדו * דנרש ףרחנמ וא תַעָבאתמ וַא הב

 ריקפ ךאירַפ את : דנדומננ למָאַת יו יאה האר חב
 אר ןאניכסמ ןאגפ ואו ' דננאסרב ֹואְב אר

 רד הכ תסיכ דַהְד ימארַא וא ןוָג : דָוְנָשָב טכ

 דנאשופב אר דוכ ור ןוָגו * דואדנַא בארַמצא

 האוכ יתַמאָב האוכ ' דיד דַנאֹוַת ארוא הכ תסיכ

 תַנֹמלַפ רגאפ ןאמדרמ את : תפָא יואפמ ינאסנאב ל
 ןיל: דנזאסנ ראתֿפָרְג םאדְב אר םוקְו * דנָיאמְננ אל

 רגיד םתפאי אזס ' יוגב אדכב הכ תסה יִסָכ איִא

 ות םניבימנ הכ אר הָננֲאְו : דיזרו םהאוכנ האנג בל

 םַהאֹוכנ רגיד ראב םדרַכ האנג רנַאו * זומאיִב ןַמְב

 דַהאֹוכ הדאד אנ ות יאר בסה רַב איִא : דומנ גל

 ןכ ראיתכא ות ספ * ינכימ דַר ות הבנוָנ תפנ

 ןאבחאצ |: וגב ינאדימ באוצ הָננֲאְו * ןֵמ הנו דל

 ימיה דרמ רה הכלב ' תפג דנהאוכ ןמְב תנאטֿפ

 ףרח תֿפרעמ ןודב בֹויִא הכ + דונשימ ארַמ הכ הל

 הכשאכ : תסינ לֹקֲעַה יור א וא םאלכו * דני ול

 לתַמ הכ אריז ' רוש הדומוָא רֹכָאְב את בוא
 דוכ ָהאנג רַב הכנוג : דַהְדיִמ באוָג ןארירש ול

 ךמסד אמ ןאיִמ רדו י דנכימ .דיזמ אר ןאינט

 ; דיוגימ ראיסב ןאנכפ אדכ ךצבו ' דנזימ
.» 
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 אפה הל בויא באתכ

 הל באב
 בא ארניא איִא : תפג הרש םלכַמ זאב ּוהיִלָאְ

 לראע אד א ןַמ יתפג הכ * יראמשימ ףאצנא
 ג הדיאפ הָג ות יארְב יהֶתפג אריז : םתסה רַת

 תַעֿפנמ םַהאֹנג זַא רתשיב יג הָגבֹו * רש דַהאוכ

 : יו ' םיוגימ באוג ארת ןמ : תפאי םַהאוכ
 ' ןיבְבו ןכ רטנ אה ןאמסָא וסב :ות אב אר

 2 ות וא הכ אמנ הטחאלמ אר ךאלפאו
 ו רֵגֲאְו * ידינאסר הָנ ואב ידרַכ האנג רגַא : דָנְרַת

 :ידרכ הָג יו יארְב דש ראיסב ות יאה ריצקת

 ז תסד א איו * ידישכב הֶנ ואְב ידש האנגיב רגֲא

 ה ידרמב ות ָתְרארָש : תסַא התֿפְרְג אר זיִג הָנ ות

 םֵדֲא יֹנַבְב ות תלאדע)ו ' (דנאסרימ ררצ) ות ןוִ

 ט דאירֿפ אה םלט תַרְתַכ וַא : (דנאסרימ הדִיאֿפ)
 התאגְתְסֶא ןארוַא רוז ָתפַר זַאְו * דנרוָאימ רב

 י ןַמ ָהְדנניִרִא אדכ הכ דיוגימנ יפבו : דננכימ

 : דשכבימ אה דורס האגנאבש הכ ' תסַא אנכ

 אי וַאְו * דהדימ םיִלֲעַה ןימז םיאהב וַא אראמו
 בי ָךֶבָסְב ספ : רשכבימ תמכה ןאמסַא ןאגדנרפ

 תבאְנַא וא אמא דננכימ דאירפ ' ןארירש רבכת
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 ול , הל בוא באתכ בפת
 ' וש ימנ אר תלאטב ארכ אריז : ריאמנ ימנ ג

 : דיאמרפ ימנ הטחאלמ ןארב קלטמ רדאקו
 רד עַד ןכיל  םניבימנ ארוא הכ יוגימ דנְגרַה רי

 ןָאלַא אֹמַאְו : שאב וא ָךֵמתְנֹמ ספ תסַא יו ךוצח וט
 ימנ הבלאטמ שיוכ בַצג רד הכ בבס ןיא א

 ןיא זַא : דיאמנימנ אנתֶעֶא האנג תרתכבו * דנכ זמ

 ' דואשגימ תלאטֶבְב אר דוב ןאהד בוא תַהְג

 ; דיוגימ ראיסב ןאנכס תפרעמ ןודְבו

 ול באב
 ןכ רבצ יכֵדנַא ןמ יאֹרְב + תפג ואב ּוהילֶאְו בא

 אדכ יארב וַא אריז * םיאמנ םאלעַא ארת את
 רוד זַא אר .דוכ םֶלְע : תפָא יקאב ינָבס זונה :

 ףיצות אר תלאדע שיוב קלאֿכבו | דרוָא פהאוכ

 גורד ןמ םאלכ "אתקיקה הכנוג : דומנ .םהאוכ ד
 רצאח ות ךונ תסַא לַמאכ םֶלָע רד הכגָאו * תסינ

 תנאהא אר יִסַכְו תסַא רירק אדכ ךניא : תסַא ה
 רירש :תסַא רדאק לקע תווק רַרְו * דנכ ימנו

 אר ןאניכסמ ךאדו ' רָראד ימנ האגנ הדנז אר
 רב  ןאלדאע וַא אר דוֿכ ןאמְׁשג : דַהדמז

 ןאהאשראפ אב אר ןאשיא הכלב * דנאדרנימנ
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 ול בויא באתכ |

 התשארפַא רַפ ספ דנאשנימ דבַאְב את יסרכ רב

 ' דנוש התסב אה ריגנזב האגרה אֹמַא + דנושימ

 האגנָא : דנדרג ראתפְרְג תַביצמ יאה רנַבְבו

 ריִצקַתְו * דנאיאמנימ ןאשיאב אר ןאשיא לאמעַא

 ;רנַא הדומנ רֹבַכַת הכניא וַא אר ןאשיא יאה

 ' דנכימ זאב בידֲאַת יאֹרְב אר ןאשיא יאה שוגו

 : דניאמנ תשנואב האנג זַא את ריאמרפימ רמַאו

 ָםאיִא ' דניאמנ תדאבע ארואו דנֹונְׁשִב רנַא ספ

 לאסו * דרב דנהאוכ רַפְב תַדאעֶס רד אר שיוב
 דנונשנ רגא אֹמַאְו : ינאמדאש רד אר דוכ יאה

 אר ןאָג תַפְרִעַמ ןודבו * דאתפא דנהאוכ גית א

 דנרגאפ לד רד הכ ינאנָא אמָא : דרפס דנהאוכ

 דדנבימ אר ןאשיא ןוגְו * דניאמנימ הריכד אר בצַג

 ינאונ ןאופְנָע רד ןאשיא : דניאמנ ימנ חתאגְתסא

 ףלת) ןאקסאֿפ אב ןאשיא תאיַחְו * דנרימימ
 תאננ ןאשיא ָתַביִצַמְב אר ןאשַכ תַביצֹכ : (דושימ

 : דנכימ זאב יגנת רד אר ןאשיא שוגו ' דשכבימ

 ' דַרוָאימ ןוריב תביצמ ןאהְד וַא זינ ארת ספ

 השותו * דובימנ יננת א רד הב עיפו ןאכמ רד

 ירואד זַא ותַו : רשימ ןלממ יִהַברֿפ וא ות הרפס

 סה אב ףאצְנָאְו ירואד ןכיִל * 'תפה דפ רירש
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 ול בויא .באתכ רפת

 ארת םשפ אדאבמ שאב רַבַח אב : דנַא קַצַתְלמ חי

 ףרהנמ ארת הראֿפַכ יִתַדאיִח * דִרבְב יִדֲעַתְב

 ' דרְוַא רהאוכ באסַהְב את לוד וא איִא : דאס טי
 אר .ירננאות יאוק יִמאמְת הנ אלט הנ + ינ

 וא אראה תמא הכ ' שאבמ דנַמוורָא בש יארב כ

 האנגְב הכ שאב רַרַח אב : דָרָביִמ ןאשיא יאג אכ

 תַביִצמ רַב אָרְנָא ות הכ ארז * יושנ ליאמ

 לאעֶתֹמ דוֿכ תווק רד אדכ ךניא : יהָדאד חיִנרַת בב
 :דַהֵדְב םילעַת וא לַתָמ הכ תסיכ * רשאבימ

 ' רשאב הדרכ ץייוֿפַת ואְּב ארוא קירָמ הכ תסיכ ג

 דאיב + יהדומנ יפאצנַאיב ות דיוגב הכ תסיכו דב

 * יג .ריבכת ארוא לאמעַא הכ שאב התשאד

 עימג + דניארסימ ןאמדרמ אהנַא ָהְראב רד הכ הכ

 וַא אר אהנָא ןאמדרמ * דנַרננימ אהנָאְב ןאימדֶא

 לאעתמ אדכ ךניא : דניאמנמ הדהאשמ רוד וכ
 יאה לאס הֶראמשו * םיפאנש ימַנ ארואו * תפָא

 יאה הרטק הכ אריז : דָרַכ ןאותנ ץחפת ארוא וכ

 תאראכב זַא אר ןאראב אהנָאו * רנכימ בדג ארנָא

 ' דזירימ תדשב ארנָא אה רבא הכ : דנאכְניִמ ןַא חב

 הכ תסיכ איִא : דוארתימ ינאוארַפְב ןאפנא רַבְו טב

 עֵר אי * דנושימ ןהפ הנוגְג אה רבא דַמהַּפְב
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 הפת ל ול בוא באתכ
 ל רַב אר דוכ ךונ ךניא : דנאדְב ארוא הַמיַכ אה

 : דנאשופימ אר אירד יאה קמעו * דנארתסגימ ןַא

 אל * דנכימ ירואד אראה םֶוק אהנָא ָהֶטסאוְב הכ אריז

 בל אר דוכ יאה תסַד : דַשבָבימ ינאוארֿפְב אר קרו

 רומאמ ףַדַה רַב ארנָאְו * רנאשופימ קרב אב

 גל ישאומְו * דַהָדיִמ רַבָכ וא זַא שדְער : רזאסימ

 : דנָהְרימ עאלטַא וא ןדמָא רַב זַא

 זל באב

 א דוכ יאָנ זַאְו * דורלימ ןמ לד זינ ןיא א

 ב ארוא ןאוָא יאדצ הדאד שוג : דדרגימ ךרַחְתמ

 רדאצ י) ןאהד זא הכ אר יהמזמוו * דיֹונְׁשַב

 ג אה ןאמסָא ימאמת ָךז רד ארנָא : דושימ

 : ןימז יאה ןארַכ את אר שיוכ קרבְו * דַתְסְרֶפימ

 ד לאַלְנ ןאוַאבו * דנכימ שרג יארצ ןַא זַא דעב
 אהנַא רש הדינש שזאוָא ןוָגו * דהַדימ רער שיוכ

 ה דַעַר דוכ ןאוָא זַא אדכ : דיאמנימַנ ריכאָת אר

 אהנַא אמ הכ ימיטע לאמעַא ' דהרימ בינע יאה

 ו ףרב ארז : דַבֹוָאיִמ למעֶב םינכימנ ךארדַא אר

 ןאראב שראב ןינְגמהְו י תֿפיִב ןימז רב דיוגימ אר

 ז תפד : אר שיוכ ָךוָא רוז יאה ןאראב שאבו אר
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 ול בויא באתכ ופת

 ןאמררמ ָעימְג את * דזאסימ םותכמ אר ןאסנא רה

 יאואַמְב שוחו האגנָא : דננאדְב ארוא לאמעא ח
 : דנריגימ םארָא שיוכ יאה השיב רדו * דנורימ דוכ

 גרב וַאְו ' דָיִאימ ראב דרג בונג יאה גרב וַא ט

 התסב ךָי ארכ ָהֿפנ וַא : תדורב לאמש יאה

 רבָא ' + דדרנימ דַמגֹנמ אהבָא ַהטסו ' דשימ א

 קרב באחַסו' דזאסימ ןיגנס תבוטרְב זינ אראה

 וא תלאלדב אהנָאְו : דנכימ הדנכארפ אר דוכ ב
 אהנָאְב הָגְנָא רַה את * דנושימ בלקנמ וס רַהְב

 לַמַעְב ןובסמ עבר מאמת יור רַב ךיאמרֿפ רמַא

 ' דַתֹסרַֿפְב בירָאַה יאֹרְב אר אהנַא האוכ + דֹנֵרוֲא ג

 בּויִא יִא : תמחר יארב אי דוכ ןימז תַהָנב אי די

 ביִנַע לאמעַא רַדְו תסיאְב * אֹמַנ עאמָתְסֶא ארניא
 הכ יתקו יתסַה .עלממ איִא =: כ מאת אדל וט

 קרבְו * דַהמ רארק אהנָאְב אר דוכ סע אדכ

 ות איִא : דואסימ ןאשכרד אר דוכ יאה רבַא וט

 לאמעַא וַא אי * יתסה עלטמ אה רבא הנזאומ זַא

 הנוגָנ הכ : תסַא לַמאכ םֶלָע רד הכ וא ָתָביִנע

 וַא ןימז הכ ימאגנה ' דושימ םרנ ות יאה תכר

 ינאותימ וא לתָמ איִא :דדרנימ ןָכאס יבונג ךאב

 התכיר ַהָניִא ךננאמ הכ * ינארַתְסגב אר ךלפ
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 זפת חל ,ול בוא באתכ
 טי הכ הרב םילעַת אראמ : תסַא םַכָחַתֹסמ הרש

 ןכס יכיראת ָבֵּבֹכְב אריז ' תפג םינאֹוַת הג יו אב

 כ ב5 ואָב םיוג ןכס ןוָנ איִא : דרוא םינאותנ וכינ

 ךאלה את דוג ן5ס ןאסנא אי * דושימ הדאד

 אכ דנְנְרַה דיד ןאוַתיִמַנ אר באתֿפָא לאחְו : דדרנ

 ארנָא הדיזמ דאב את ' דשאב ןאשכרד רֶהּפַס רד

 בכ * דָיִאיִמ לאמש וַא יאלט יגרנשכרד : רנכ ךאפ

 מ אר קלטמ ָךֶדאק : תסַא ביהמ לאלג אדכ דנו
 יתסארו תווק רד ואָו * דרַכ םינאותימנ ךאררַא

 יפאצנַא יב הכ .ריבכ תלאדע רַדְו * תסַא גוב

 רכ * דנַסרַהימ וא וא ןאמדרמ ארָהְל : דרַכ דַהאבנ

 : רֶרֵננימַנ ןאלד אנאד עימָנ רב וא אֹמַא

 חל באב

 א באטכ דאב רֶרָנ ןאיִמ וא אר בּויִא דנוארכו

 ב ןאנכס זַא אר תרושמ הכ תסיכ : תפג הדרכ

 גאר דופ רמכ ןָאְלַא : דואסימ ךיראת םֶלָע יב

 םיאמנימ לָאופ ות זַא הכ אריז * רנָבָב דרמ למ

 ד דאינב אר ןימז הכ יתקו + אמנ םאלעַא ארמ ספ
 :יראד םהֿפ רַנַא ןכ ןאיב ' ידוב אנכ םדאהנ

 ה * ינארימ רַנַא דומנ ׁשיאמיַפ ארנַא הב תסיכ |
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 חל בויא באתכ חפת

 ;דיִשַכ ןַא רב אר ראכ ןאמסיר הכ תסיבו

 תסיכו * רש התשאדג יג הָג רב שיאה היאפ ו

 הכ ימאננה : דאהנ אר שא היואז גנפ הכו

 עימנו + דנדומנ םנכת םה אב חבצ ןאגראתס

 הכ תסיכו : דנדאד ינאמדאש זאוַא אדכ ןארַהפ ח

 רַדָב הכ יתקו * תכאפ דודסמ אה רַרְב אר אירד

 אראה רבָא הכ יתקו : דַמָא ןוריב םֶתַר זַאו תסג מ

 הקאדנק אר טיל יכיראתו * םדינאררג ןָא סאבל

 ' םדאד רארק ןֶא יארְב ידָחְו : םתכאפ ןָא ו

 םתפגו : םדומנ ןייעִת אה רדו אה דנָב תשפו אי

 אגניא רַדְו ' אמְנִמ זואָנַתו איב אָננאָב את

 ות איִא : דוש התשאד זאב ות שבכרס גאֹומַא בי

 ' ידאד ןאמרַֿפ אר חבצ רוכ ְָךָמַע יאדתבא זא

 ןארַכ את : ידינאררג ףראע שעצומב אר רֶגַפְו גי

 הדנאשפַא ןאוַא ןארירשו * דריג ורפ אר ןימז יאה

 המהְו * דדרגימ לדבמ םַתאֹֿכ ךיז לג לתמ : רנַש די
 א ןארירש ךוו + דכידפימ תרוצ פאבל למ זיג וט

 התסכְׁש דנלב יוזאבו * רושימ התֿפְרְג ןאשיא
 ' הרש לָֿבאד אירַד יאה המשנב איִא + דדרנימ זמ
 תומ יאה רד איִא : יהֶתּפר הגל יאה קמעְב אי ז

 ָהיאס יאה רד אי ' תסַא הדש זאב ות יארְב
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 חל בויא באתכ

 ךארדַא אר ןימז יאנהפ איִא : יהָדיד אר תֹומ

 : ינאדימ אר .המָה ןיא רגַא הדב רַבַכ ' יהָדרַכ

 אגב תַמְלֹמ ןאכַמְו * תפַא םארכ רונ ןכסמ האר

 הארו ' ינאפַרְב שדורחְב ארנא את : דשאבימ

 ינאדימ התבלַא : ייאמנ ךרד ארוא ַהָנאֹכ אה

 תיאה זור ַךדעֶו ' ירש רולומ תנא רד הבנו
 ' הרש לכאד ףרב יאה ןזֿכמְב איִא : תסַא ראיסב
 הכ :יהָדֹומנ הדַהאשמ אר גרנת יאה הניזכו

 ְתַהְנב * םתשאד האגנ יגנַת תקו תַהְנַב אר אהנָא

 םיפקת ייאנשור קירט הגב + גנגו הלתאקמ זור

 : דדרגימ רָשַתְנמ ןימז יור רַב יקרש ךאבו * רושימ

 יקירט אי ' דָנַכ ליפ יארְב יהנאכדור הכ תי

 הכ ינמז רַב את + תכאס אה הקעאצ תַחְנְב

 רד הכ ינאבאיִב רַבְו * דָראבְּב תסינ ןָא רד יפכ

 אר רָיאבו ןאריו (ןימז) את + דשאבנ ימֵרֲא ןָא

 ; דָנאיורְב ןאזַא אר הזאת יאה ףלעו * רנכ באריס

 תארטק הכ תסיכ אי * תפַה ירדפ אר ןאראב איִא

 ךָי הכ תסיכ ַַחַר וא : רומנ רילות אר םֶנָבש

 רילות הכ תסיכ אר ןאמסָא ָהְלאו  דַמָא ןוריב

 טפת

 חי

 בכ

 וכ

 ל ָחטסְו * דושימ דָמְגְממ גנס לֶתֶמ אהבָא : דומנ
 ' ירנבימ אר אירת ָךְקַע איִא : רדנבימ ךָי הנל
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 חל בויא באתכ צת

 יאה גרב אא : יאשגימ אר ראבנ יאה דנָב אי גל

 ןוריב אהנָא םֵכֹמ רד אר גוב | לא תקטנמ
 ירבהר וא תאנב אב אר רַבְכַא בדו * ירואימ

 ' ינאדימ אר ןאמסָא יאה ןונאק איִא : יאמנימ ל

 זאוא איִא : ינאדרגימ טלפמ ןימז רב ארנַא אי דל

 אהבַא ליס אי ' ינאפרימ אה רבָא הב אר דוכ
 את יתפרפימ אראה קרב איִא : רָנאשופְב ארת הל

 תסיכ : םירָצאח ךניא דנַוגְב ותבו ' דנוש הנאור ל

 אר תנאטפ אי ' דאהנ ןטאב רד אר תמכח הכ

 אראה רבָא תמכח אב הכ תסיכ : דישכב לרב ל

 אר ןאמסַא יאה ךשַמ הכ תסיכו ' דראמשְב

 ךולכו * דנשימ עמג הרש לַג ראבג ןוָנ : דרב חל

 ךיש יארב אר ראכש איִא : רנפסנימ םַה אב אה טל

 ריס אר ןאיִז ךיש יאהתַשֶאְו * ינכימ דיצ הדאמ

 אר .ןתשיוכ דוב :יאואמ רד הכ יניח : יאמנימ מ

 ןוימנושנימ ןימכ=רד השיב רַדָז * רננכימ- עמג

 ' רואסימ הדאמָא בארג יארְב אר ארנ הכ תסיכ אמ

 ' דנכוַאימ רַב דאירֿפ אדכ ָךזנ שיאה הָגַב ןוָג

 : דנדרנימ הראֹוַא ךארוכ ןדובנ ְבַבסב
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 אצת טל = בויא באתכ

 טל באב
 א אי ' ינאדימ אר יהוכ זב ןדייאז תקו איִא

 ב האמ איִא : יהָריִמ ןאשנ אר והֶא למח עצו ןאמז

 : דרכ ינאות באפח דנזאסימ למאכ הכ .ארייאה

 ג הרש םכ + ינאדימ אר אהנַא ןדייאז ןאמז אי

 דוכ יאה .דרד זַאְו ' דניאזימ אר דוֿכ יאה הָנַב

 ד רד הרש יוק אהנַא יאה הָנֹב : דנושימ גְראֿפ

 רַב אהנָא ָךזנְו דנורימ * דננכימ ֹומַנ ןאבאיִב

 ה הדרכ אהְר אר ישחו כ הכ תסיכ : דנדרגימנ

 אר רַכ ָךֹוג יאה דנַב הכ תסיכו * תכאס דאזָא

 ו * םתכאס וא ָהְנאכ אר ןאבאיִב ןמ הכ : דומנ זאב

 ז יאגוגְב : םדינאדרג וא ןֵככַמ אר ראז הרושו

 שוג אר ןאב המר שורכ) * דנכימ אזהַתְסַא רהש

 ח רַהְו ' תפוא האג אֹרָג אה הוכ ָהְריאד : דַכינימנ

 מ יצאר ישח) ןאג איִא : רָבְלְטיִמ אר הזבס הנוג

 ות ָךכָא ָךזנ אי ' ךיאמנ תמדכ ארת הכ רש

 ו שנאמפירב אר ישחו ןאג איִא : דריג לונַמ
 בקע זַא אראה ידאו אי ' תפַב ינאות ראיִׁשְב

 אי שתווק הכניא וַא איִא : דומנ רהאוכ וזאמ ות

 ךאכו ' דרכ יהאוכ דאמַתַעֶא וא רַב תסַא גרוב
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 טל בויא באתכ בצת
 וא רַנ איָא : דומנ יהאוכ הלאוח ואב אר דוכ בי

 ' דָא זאב אר תלוצחַמ הכ דרכ יהאוכ לכוח
 גרמ רחש לאב : דנכ עמג תהאג ןמרכב ארנָאְו ג

 לְתָמ וא לאבו רפ אֹמַאְו * דושימ ךֶרַחַתמ יראשְב
 ןימזב אר רוכ יאה םכת הכ ארז : תסינ קלקל די

 םהנ אר אהנַא ךאכ יור רבו * דראדנמ או

 אר אהנַא אפ הכ דנכימ שומארפ) דנכימ וט

 לאמיאפ אר אהנַא ארחצ שוחוו * דרׁשֿפַאימ
 הכ דנכימ יתכס דוכ יאה הָנַב אב : דננכימ זמ

 תסַא לטאב וא ָתַנֶהַמ ' דנתסינ וא ןאזַא איוג

 תַמכח וא ארוא אדכ אריז : רושימנ ףסאתמו זי

 הדאדנ יביצנ ארוא תנאטפ זַאְו * התכאס םורחמ

 בספא * דנכימ זאורפ ידנלבְב הכ ימאגנה + תסא חי
 בסַא ות איִא : דיאמנימ אזהְתְסֶא אר שראוסו טי

 סבלמ לאיב ארוא ןַדרגְו * הדאד תק אר

 זיכו .תסגב ףלמ לַּתַמ ארוא איִא :  יהָרִינאררנ כ
 ידאו רַה + בסַא ביהמ וא ָהֶהִש שורכ ' יהָררוָא אנ

 ַהלבאקמבו  דיאמנימ דנו דוֿכ תק זַא הדז אפ
 הדרַכ אזהתסא פוכ רַב : דורימ ןוריב ןאחלסֹמ בכ

 : דדרגימנ רַב רישמש םד ואו ' דושימנ ןאפארה

 הדנשכרה הזינו ' דנכימ ְךֶגְכְג וא רַב שָברַת גכ
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 גצת מ ,טל בא באתכ |
 דכ ןוגו * דדרוניב אר ןימז ץיִנְו םשָכ אב : קארֶזַמ

 הכ אנרכ הכ יתקו : דַתסיא ימנ דנכימ אדַצ אנרכ

 רוד זַא אר גנגו * דיוגימ הַה הה רש התכאונ

 : אר אגו ןאראדרס שורכו * דנכימ םאמשָתסא

 וכ יאה לאבו  דרַפמ ןיהאש ות תַמכח זַא איִא

 זכ ןאמרפ וַא איִא : דנכימ ןהפ בונג ףרַמְּב אר דוכ

 ואב אר דוכ ָהְנאיִׁשֲאְו * דָיאמנימ דועצ באקע ות

 חכ יִוָאַמ הרש ןכאס הרַכַצ רַב : דזאסימ  דנלב

 מב זַא : עינמ ךאלַמ רבו זית ָהרַֿכַצ רַב * דזאסימ

 ׁשנאמשגו * דרוָאימ רַמנְב אר דוכ ךארוכ אַננֲא

 ל * דנַנמימ אר ןוכ שיאה הָנְב : דרגנימ רוד זַא

 : תסַא אגנא וא דננאגַהשכ הכייאָנו

 מ ,האב

 בא איִא : תפג אר בּויִא הדרַכ רַרכמ דנואדכו

 המצאנמ קלטמ דאק אב הדננכ הלדאגמ

 ארנַא דנכ הגאחמ אדכ אב הכ יסַכ * דיאמנ

 : דַהְרְב באו

 ג | תפג הדאד באוָנ אר דנואדכ בֹוֲא האגנָא
 ד' םַהַד באוָג הָנ ֹותָבַו םַתֹסַה ריִקַה ןמ ךניא

 ה הבתרמ ךי : םַא התשארג םנאהַדְב אר דוכ ָתסַד
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 מ בוא באתכ רצת

 הבתרמ וד הכלב * דרכ םהאוכנ רארכתו םתֿפג
 : דוזפַא םהאוכנו

 דרכ באטכ דאב רֶרָנ וַא אר בויא דנואדכ ספ ו

 ' דנבב דרמ לָתַמ אר דוכ ְךַמַכ ןָאלַא : תפגו ו

 אא :ןכ םאֹלעַא אֹרמְו םיאמנימ לָאס ות וא ח
 םָולמ ארמְו ' ייאמנימ לַטאב זינ ארמ ירואד

 ארת איִא : ייאמנב לדאע אר ןתשיוכ את יזאסימ ט

 דער וא לּתְמ ןאוָאבו ' תפה ייוזאב אד5 לֶּתְמ

 תַמטעְו לאלנב אר ןתשיוכ ןָאְלַא : דרכ ינאות י

 ְבֵֹנ תרש : ואס סבלמ תַכְשו תועבו * הדב תניז א
 הדנכֿפַא רטנ תסא רבכתמ הכרהבו ' זירב אר דוכ

 רטנ תסַא רָבַכִתִמ הכרה רַב : זאדנַא ריזְב ארוא בי

 יאג רד אר ןארירש) * זאפְב לילד ארואו כ
 ךאכ רַד םַה אב אר ןאשיא : ןכ לאמיאפ ןאשיא גי

 יפָכמ אג רד אר ןאשיא יאה יורו * אמנ ןאהנפ

 רארקא ות ָהֶראב רד זינ ןמ האגנַא : ןכ סובחמ די

 דנאוַת תאננ ארת תתפאר תסד הכ * דרכ םַהאֹוכ
 הדירֿפָא ות אב ארוא הכ תֹומַהְב ךניא : דאד ומ

 אנאמה : דרוכימ ןאג לֵתַמ אר לע הכ  םַא וט

 יו = יאנאותו ' דשאבימ שרמכ רד וא תונק

 ןרכ לֶּתָמ אר דוכ הד :שמכש יאה גר רד יי
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 הצת אמ מ בוא באתכ

 הדיִגיפ םַהְב שנאר יאה גר ' דנאבנגימ דאזא
 ' ןיגנרב יאה הלול לתָמ שיאה ןאוכתסא : תסַא
 טי A וא: תפָא ןיִנַהֲא יאה רית לֶּתְמ שיאצעַאְו

 שא הברח דירפָא ארוא הכנַא * תסַא אדכ עיאנצ

 כ אה הוכ הכ יתסלהב : תסַא הדאד ואָב אר
 מאמת אהנָא רד הכ * דנאיורימ הפולע שיארב
 אכ יאה תכרד ריז : דננכימ יזאב ארחצ תאנאויח

 :באלֿכ רדו ראַיַנ היאכ רד ' דבאוכימ ראנב

 ככ ' דנאשופימ דוכ ָהִיאֹפְב ארוא ראנכ יאה תכרד

 גב ךניא : ךיאמנימ הטאחַא ארוא רחנ יאה דיבו

 רגַאְו * דַרַתימנ וא ןכיל דנכימ ןאיגת הנאכדור

 דהאוכ ןמיִא דש התכיר שנאהר רד ןֵדְרַי הנ

 דכ ןאות ראתֿפְרו ארוא תסָא ןארגנ ןוָג איִא : דוב

 : תפס ןאות באלק אב ארו נב אי * דרב

 אמ באב
 א * רישָכ .ינאות באלק אב אר ןאתאיוָל איִא

 כ איִא : דרשָּפ ינאֹוַת ןאמסיר אב אר שנאבז אי

 שא הנאָג אי ' דיִׁשַכ ינאֹוַת ראהַמ וא יניב רד
 :ות ָךזנ וא איִא : תפס ינאות באלק אב אר

 ותב םִיאלמ ןאנֿככ אי ' דומנ רַהאוכ דאיז ערַצַת
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 אמ בויא באתכ וצת

 ' תסב דַהאוכ דהַע ות אב איִא : תפג דַהאֹוב ד

 איִא + תֿפרִג יהאוכ ימיאד יגדנב יארְב ארוא אי ה

 ארוא אי * דרכ נאות יזאב ךשננג לֵתָמ וא אב
 תַעאמְג איִא :תסַב ינאות דוכ ןאזינכ יארְב ו

 אי * דרכ דנַהאוכ רַתַהו דאד וא וַא (ןאדאיצ)

 : דומנ דנַהאוכ םיסקַת ןארנאת ןאיִמ רד ארוא

 ' דרב נאות ֹולַמַמ אהָיַנ אב ארוא פופ איִא ו
 א :ןאריג יהאמ יאה ףאטכ אב אר שֶרַס אי ה

 ₪ אלי ננג >> יהאדנב :הא':הב אר: דוב: תפד

 דימא ךניא : דרכ יהאוכנ רנידו תשאד יהאוכ ט

 יורב .ימדֶא ׁשֵתיֲאור זַא איִא * תסַא לטאב ֹואְב

 תסינ .רוהתמ רדקניא יסכ : דושימנ הדנכפַא רד ו

 רוצה רד הכ תסיכ ספ * דנאזיגנַא רב ארוא הכ

 ןַמְב יזיִג התסג תקְבִמ הכ תסיכ : דַתְסיִאְב ןמ אי

 ןאמסָא ָךיז הָנרַה * םיאמנ רד ןֶאְב את הדאד

 : דשאב ימ ןמ ןאוַא תסַא

 וַאְו * דש םהאובנ שומאב שיאצעַא ָהְראב רד ב
 תסיכ : דאד םהאוכ רַבָכ וא ביכרַת לאמגו תורבג גי

 תסיכו * דומנ דנאות זאב ארוא פאבל יור הכ

 תפיכ : רש לכאד שנאדנד פצ וד ןאיִמ רד הכ די

 ָהְראד ' דיאשגב אר שא הרהג יאה רד הכ
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 זצת אמ בויא באתכ
 ומ שָרְוֶא רוז יאה רַפַס : תסַא ךאנלוה שיאה ןאדנד
 הרש לצו םכחמ ךהמ אב * דנשאבימ וא ךכּפ
 זמ דאב הכ .דנַא הדיפסג ןאנ) רנידכָ אב : תסַא

 זי לצו ןאנָנ רגירמה אב : ררדגימנ אהנָא ןאיִמ זַא

 : דנשימנ אדג הכ דנקצַתְלמ םַה אבו * דנָא הרש
 חי ןאמָשְנו * דדרגימ עטאס רונ וא יאה הסטע זַא

 טי לעשמ שנאהד וַא : תסַא רֶנֿפ יאה ךלפ לֵתַמ וא
 : דַהְגיִמ רב שתא יאה הלעשו * דִיַאימ ןוריב אה

 כ הדנָשו גיד לָתָמ * דיִאימ רַב דוד וא יאה יניב זַא

 כ * דושימ התכורפַא אה רַָכַא וא סַפָנ זַא : ליתאפו
 ככ תוֹוק שנדרג רַב : דָיִאימ ןוריב הלעש שנאהד וַאו

 : ריאמנימ ץיקר שיור שיפ תַביַהַו ' דראד ןמישנ

 גכ יו רבו * תסַא .הדיפסְנ םַהְב וא תשוג ָתאקַבַמ

 רכ לתַמ ׁשֵלָד : דוש ימנ ְךרַחַהמ הכ תסַא םַכחַתסמ

 םכחמ איִסֲא ןיריז גנס ךננאמו * תסַא םכחתסמ גנַפ

 הכ ןאסארַה ןאדנמורינ דזיכימרב וא ןוג : דשאבימ

 וכ רישמש רגא : דנדרנימ דוכיב פרת זאו * דנושימ

 הנו הזינ הנו * דנכימנ רַתַא דוש התכאדנַא ֹואְב

 כ * רראמשימ האכ לָתְמ אר ןַהֶא : רית הנו קארזמ
 חכ ןאמַכ יאה רית : הדיסופ בג ךננאמ אר גנרבו

 וא ָךנ ןכאלפ יאה גנו * דהדימנ רארֿפ ארוא
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 במ | אמ בויא באתכ חצת
 הדרמש האכ למ רומע : דושימ לָדַבמ האכב טנ
 שריז רד : רדנכימ קארזמ תַכרח רבו * דושימ ל

 רַב אר ךימ רפ ןודרגו * תסָא זית לאפס יאה הראפ

 ' דנאשונימ גיד לתַמ אר הָנל + דנכימ ןהפ לג אל

 : דנאדרגימ ןאראטע ָהגליתאפ ךננאמ אר איררו

 יעונַב * דזאסימ ןאבאת שיוכ בקע רד אר האר כל

 יור רב : דנרבימ ןאמנ ומ דיֿפס אר הנל הכ ל

 הרש הדירֿפַא םרַת ןודב הכ * תסינ וא ךיטנ ךאכ

 רבו * דנכפַאימ רמנ דנלב ןינ .רה הב שאב דל

 : תפא האשדאפ שכרס תאנאויח עימנ

 הכ באב

 םנאדימ : תפג הדאד באוג אר דנואדכ בויִאו בא

 ענמ ארת ךצק "ארַבָאְו * יתֹפַה רֶדאק זיִג רַהְב הכ
 יֿפפמ םלֲע יב אר תרושמ הכ תסיכ : דומנ ןאותנ ג

 : םדומנ סלכת םדימהֿפנ הָגנֲאְב ןמ ןֵכָל * דנאסימ

 : םתסְנארימנו דוב ןמ לקע זַא אלאב הכייאה יב

 םואמנימ לאוס ות זַא * םיוג ןכס ןמ את ןנשב ןָאלַא ד
 .ות הֶראב רד שוג ןרינש וַא : הדב םילעת ארמ ה

 : דניבימ ארת ןמ שנ ןָאלַא ןכיל ' םדוב הדינש
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 במ בויא באתכ |

 ךאכ רדו * םראד תַהארַכ ןתשיוכ זַא תַהְג ןיא וַא

 : םִיאמנימ הבֹות רַתסַכאבו

 אר ןאנכס ןיא דננאדכ הכניא זַא דעב רש עקאוו

 ינאמיַת ופיִלֲא הב דנואדכ הכ דוב התפג בֹויאְב

 התכורפַא תקיפר וד רבו ות רַב ןמ םשכ דומרפ

 תסַא תסאר הָננֲא ןמ הראב רד הכ אריז הרש

 תֹֿפַה לאח ספ :ריתֿפגנ בֹויא ןמ הדב למ

 ָהְדְנב ָךֹוו דיריגב דוכ יארַב נוק תֿפַ הלאסוג

 ןתשיוכ תהְנב ינתכוס ינאברק התפר בוא ןמ

 אעד אמש תַהְגְּב בויא םַא הדנבְו דינארדגב

 םהאוכ באנתסמ ארוא הכ ארז דומנ דהאוכ
 אמְׂשְב אר אמש ָתקאמַח שאדאפ אדאבמ דומרפ

 תסַא תפאר הָננֲא ןמ ָהְראב רד הכנונ םנאסרב

 יִנָמיִּתַה ַפיִלֶא ספ : דיתֿפננ בּויא םַא הדנב לִּתִמ
 הב יעֹנב התפר יִתָמענַה רֿפעװ יחושה רדל

 דנדומנ למע דוב הדומרֿפ רמָא ןאשיאב דנואדב
 בויִא ןוגו : דומרפ באָנְתפמ אר בּויִא דנואדכו

 תֶביצמ רנוארכ דרכ אעד דוכ ְבאהצַא יארב

 ןאדנג וד בֹויָא הב דננאדכו תכאס רוד ארוא

 עימו : דומרפ אטע דוב התשאד שיפ הננַא

 ןאיאנשָא ימאמתו שנארהאוכ ָהֶמַהְו שנארדארב
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 במ בויא באתכ קת

 ןאנ ין אב שא הנאֿכ רד הדַמֲא י) ךונ שמידק

 הכ יתביצמ ימאמת ַהָראב רד ארואו דנדרוכ

 לסת התפג תִיְעַת דוב הדינאפר ואָב דנואדב

 אלט הקלה ךי סכרַהְו הטיסק ךָי םֵכרַהְו דנדאד

 וַא רתשיב אר בויִא ָךכָא דננאדכו : דאד ואָב בי

 הדראהנ ארוא הכנאנָג דומרפ ךראבמ וא לא

 ואג תֿפְג ראזַהְו רתש ראזה שָשְו דנַפסוג ראזה

 הפו רַסֹפ תַפַה ארואו : דוב הדאמ גאלא ראזַהְו ג

 אר םּוודו הַמיִמִי אר לווא ךתכלו : דוב רתכד ד

 רֶדְו :דאהנ םאנ ףופח ןרק אר םּווסו הָעיִצְק ומ

 תָרוצ וכינ ןאנז בֹויֵא ןארתכד לּתַמ ןימז יִמאמְת

 ןאיִמ רד אר ןאשיא ןאשיא ךדפו דנדשנ תפאי

 רַצ :בויִא ןאזַא דעבו : דאד יתְרֶא ןאשנארדארב זמ

 ןארספ ןארספו דוכ ןארספו רומנ ינאגדנז לאס להו

 : דיד םראהג תשפ את אר דוכ

 = דרוכ לאסו ריפ בוא ספ י
 : תפאי תאפו הרש
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 םרשה רש
 אי

 ןאמילפ יאה לזנ לזג באתב
 א באב

 בא אֹרַמ וא : תסָא ןאמילס ןאזַא הכ אה למ לז
 תבחמ הכ אריז ' דיסובב רוכ ןאהד יאהָסּובְב

 ג יוב ות יאה רמע : תסַא רַתוכינ בארש וא ות

 הרש התכיר רטע לתָמ ות םסאו * רראד שוב

 : דנראדימ תסוד ארת ןאגזישוד ןירב אנב י דשאבימ

 ארַמ האשדאפ ' םיִוְב ות בקע רד את שָכב ארמ

 םיהאוכ ידאשו דנו ות זַא * דְרוָא רוכ יאה הלְנָחב
 םיהאוכ רכד הדאיז בארש זא ארת תבחמ * דרכ

 ה יִא : דנראדימ תפוד ץולכ יור וַא ארת * דומנ

 ' םַתֹפַה לימָג אמָא םאפ הֶיִכ ןמ םֶלָשּוהי ןארתכד
 ; ןאמילפ יאה הררפ ךננאמו רֶדָק יאה המי לתַמ
 אריז * םתסַה םאפ הָיְס הכנוָג דינכנ האגנ ןמ רַב

 םרדאמ ןארספ ' תסַא התכוס ארַמ באתפַא הכ

 אה ןאתסנאת ךוטאנ ארמ הדומנ םשכ ןמ רב
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 םירישה ריש בקת

 א ןאמילס יאה .לזג לוג באתכ
 ינאב הדיד אר דוכ ןאתסכאת אמָא ' דנתכאס

 הכ הד רַבֹֿכ ארמ ןמ ןאנ ַביבַח יִא : םדומננ ו
 אֹנכ אר הלנ רהט תה רו ינארָעמ אנ
 תנאקיפר יאה הלג ְךמ ארָג אריז * ינאבאוכימ

 : םֵדרַג הראוָא לתָמ

 ךֶתַא רד * ינאדימנ רַנַא ןאנז זַא רַת לימְנ יא ח

 ןכפמ ָךַַנ אר תיאה הלאנֹובו * ור ןוריב אה הלג
 הב ארת ןמ ָהָבובחמ יִא : ןארָגב ןאנאבש יאה מ

 הדאד היבשת דשאב ןוערפ הבארע רד הכ יבסא

 ןדרגב תנררנו אה רהאוָגְב תיאה ראסכה + םַא י

 אלט יאה ריגנז : תסַא לימנ ראיסב הָנ אה דנב אי

 :תכאס םיהאוכ ות יארְב הרקנ יאה הבח אב
 ןמ לבנס * דנשנימ דוב ַהֶרֿפפ רַב האשדאפ ןוָג בי
 לִתִמ ארמ ןמ בובהמ + דהרימ אר רוכ וב >

 ןמ יאה ןאתפפ ןאיִמ רד הכ * תסַא רמ ָהְלבט

 ןאב הֵׁשֹכ לתְמ . םיארב ןמ בובחמ : רבאוכימ די

 אביז ות ךניא : רשאבימ ירָג ןיִע יאה גאב רד ומ
 ' יתסָה אביז ות ךניא ןמ ַהְבובחַמ יֵא יתֹסַה

 ות ךניא : תסַא רַתֹובַכ ןאמשג לַתְמ תנאמשנו וט
 אמ תכַתו ' ןמ בובחמ יא יתסַה ןירישו אביז
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 גקת םירישה ריש |

 ב | א ןאמילס יאה לזג לג באתב
 זי ןרפ זא אמ הנאכ יאה רית : תסא ובס םַה

 : רַבֹונצ בג זא אמ קסו תסַא ראזָא

 היבאכ
 א : םתפה אה ידאו ןפוסו ןוראש סגרנ ןמ

 ב ןאנֶנמה ' אה ראכ ןאיִמ רד ןסֹכ הכנאנג

 הכנאנג + תסַא ןארתבד ןאיִמ רד ןמ הָבובחַמ

 ןמ בובחמ ןאנָגמַה * לגנָג ןאתכרד ןאיִמ רד ביס
 ינאמראשב יו היאס רַד ' תסַא ןארספ ןאימ רד

 :דוב ןירש םמאכ יארְב ׁשַא הימו . םתסשנ

 תַבָחְמ םרס יאלאב יו םלעו * דֶרוָא הנאכימב ארמ
 ה ארַמו דיהד תִיוקַת שָמשכ יאה ץרקב ארמ : דוב

 קשע וַא ןמ הכ אריז * דיזאפ הזאת אה ביסב

 ' תסַא ןמ רס ךיז רד ׁשַפג תסד : םַתֹסַה ראמיב

 יִא + רשכימ שונָא רד ארמ שתסאר תסדו

 יאה והָאו אה לאזנב אר אמש םֶלָשּורְי ןארתכד

 שדוכ את ארמ בובחמ הכ * םהדימ םסק ארחצ

 ; דינאזיגנא הנ רבו דינכנ ראדיב רהאוכנ

 ןאתסג אה הוכ רַב ךניא * תסַא ןמ בובחמ זאוא

 מ ךננאמ ןַמ בובחמ : דיִאימ ןאזיכ אה לַת רבו
 ָראויד בקע רד וא ךניא * תסַא והא הָנַב אי לאז
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 cides ריש דקת

 ב ןאמילס יאה לוג לז באתכ
 הכבש זַאו * דרננימ אה הרָננַפ זַא הדאתסיא אמ

 ארמ ןמ בובחמ : דזאסימ ןאיאמנ אר ןתשיוכ אה ו

 יאביז יאו ןמ הָבּובחַמ יא * תפג הדרכ באטכ

 * התשדג ןאתסמז ךניא אריז : איִבֹו זיכרב ןמ אי

 רב אהלג : תסַא התפרו הדש םאֹמַה ןאראבו בי
 ןאואו * הריפר ןאחלא ןאמו הרש רהאט ןימז

 תכרד : דושימ הדינש אמ תיאלו רד התכאפ גי

 לג אה ֹומו * דנאסרימ אר דוכ המ ריִגנַא
 יאו ןמ הבובחמ יִא * דחדימ שוכ ָהֶחיאר הדרוַא

 רד הכ ןמ ךתובכ יִא + איִבַו זיכרב ןמ יאביז די

 אראכ יאה גנכ ךתס רדו הרכצ יאה ףאכש

 אר תַזאואו אמנְב ןמב אר דוכ הָרהְג ' יתסה

 הרהגו רידל ות ןאוָא הכ אריז ' ןאונשב ןַמְב
 ךנוכ יאה לאגש אה לאש : תסַא אמנ שוכ תַא וט

 יארָב דננכימ בארכ אר אה ןאתסכאת הכ אר

 לג אמ יאה ןאתסכאת הכ אריז * דיריגב אמ
 יו ןאוַא ןמו תסַא ןמ ןאזַא םבובחמ : תסַא הדרוא זמ

 בובחמ יא : דנארגימ אה ןסוס ןאיִמ רד * םַתֹסַה

 ' דזירגב אה היאסו דוב זור םיסנ אתו דרגרב ןמ

 : שאב רֶתָב יאה הוכ רַב והֶא ַהָנַב אי לא (ךננאמ)
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 הקת םיהישה ריש

 ג ןאמילס יאה  לזג לזג באתב

 ג באב

 א םנאג הכ ארוא דוכ רתספב רד האגנאבש

 אמא םדרכ ונתסנ ארואו * םדיבלט רראדימ תסוד

 ג אה הָנוכ רד התפאכ רב ןָאלַא םֶתַפַג : םַתֿפאיִנ
 תסוד  םנאג הכ ארוא התשנ רהַׁש עראושו

 אֹמֲא םדרכ וגתסנ ארוא * דיבלט םהאוכ דראדימ

 ג דננכימ שררג רהש רד הכ ינאינכישכ : םתפאינ

 ארמ ןאָג בובחמ איִא הכ םתפג  דנַתפאי ארמ

 ד םדוב התפרנ שיפ ןאדנג ןאשיא וא : דיא הדיד

 ' םתפאי דראדימ תסוד םנאג הכ ארוא הכ

 רדאמ ָהְנאכב את םֶדרַכְנ אהר התפְרְג ארואו

 ה ןארתכד יִא : םֵדרוָא רד שיוכ הדלאו הָרְנחבְו דוכ

 ארחצ יאה והָאו אה .לאמב אר אמש םֶלָשּורְ
 רהאוכנ שופ את ארַמ בובחמ הב * םַהֵדיִמ םסק
 ; דינאזיגנימ רבו דינכמ ראדיב

 ו רַב ןאבאיב זַא דוד יאה ןותס לָּתָמ הכ תפיכ ןיא
 רטעמ ןארגאת תאיִרֹטַע המַהו רוכבנ רמבו * דִיַאימ

 ז תצש הכ * תסַא ןאמילס ןאור תכת ךניא : תסַא

 : דנשאבימ ןַא ףארטַאב לֶאְרשי ןאראבג וַא ראבג

 ה ' דנתסה הדומזא גנגו התפְרְג רישמש ןאשיא יגַמה
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 ששה ריש = קת

 ד ,ג ןאמילס יאה  לזג לזג באתכ
 התסַב שנאר רַב בש §ֹוכ בבסב ךי רַה ךישמש

 ןתשיוב יאֹרְב ינאֹוַר ַתֹכַת האשדאפ ןאמילס : תפָא ט
 הרקנ זַא אר שיאה ןותס : תכאס ןאנבל בג זַא י

 ' תבאס ןאונרַא זַא אָר שיסרכו אלט זַא אר שפקסו

 יִא : דוב קרעמ םלָשּורְי ןארתכד תְבַחְמְב שַטסוו אי

 אר האשדאפ ןאמילסו דייֵא ןוריב ןויִצ .ןארַתְבד
 יסורע זור רד שרדאמ הכ ינאת אב ' דיניב הב
 : דאהנ יִו ךכ רב ארנָא ׁשֵלָד ידאש תור רדו יו

 ד כאב
 ך . ניא ןמ הבובחמ יא יתפה אביז ות ךעא א

 ות עקרב תשפ וא תנאמשְנו * יתסַה אביז ות

 הָלִג לֶּתְמ תיאה יומו * תסַא רַתובכ ןאמשנ לֵתָמ
 הדיבאוכ דָעְלַג הוכ ָבנאָג רַב הכ תסַא אה וב

 םשפ ןאדנפפוג הְלַג לָתַמ תיאה ןאדנד + דנַא ב
 יגַמַהו * דנשאב הרַמֲא רַב ןָתפש וא הכ הרירב
 דאואנ םַה יכי אהנָא רו הדייאז םַאֹת אהנָא
 תנאהַרו ומרק ַהֵתְׁשֹר לָּתַמ תיאה בל :רשאבנ ג

 ת עקרב בקע רד תיאה הקיקשו * תסַא לימג
 גב לתמ תנַדרנ : תסַא ראנַא הראפ ךננאמ ד

 הרש אנב הנאכ חאל ַתַהְנב הכ תפָא רוד
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 ןקת םירישה ריש |

 ד ןאמילס יאה לוג לג באתכ
 יאה רפס המח געי רֿפס ראוַה ןָא .רדו * תַא
 ה הגב וד לֶתָמ תנאתספ וד : תסַא ןאויוָא ןאעאגש
 אה ןסוס ןאיִמ רד הכ ' רשאבימ והא םאות

 ו < הזירגב אה היאסו דוב זור םיסנ את : דנַרְגיִמ

 ז הבובחמ יִא : תפר םהאוכ רדנכ לַתבו רמ ָהוכב

 ; תסינ יביִע ות רַד * דשאבימ אביז ות מאמת ןמ
 ח ןאנבל זַא ןמ אב םורע יִא ןאנבל וַא ןמ אב איב

 מרו רש הלק וש מא לק וא ' איב
 אה גנלפ יאה הוכ וַאו אה ריש יאה הראֹנמ

 מ וַא יכיב אר םלד ןמ סֹורעו רחאוכ יא : רננב
 : ידובר תנדרג יאה דנב ןדרג וַא יכיַבו תנאמשנ

 ו ראיפב הָנ תיאה תבהמ ןַמ סורעו רַהאוב יא

 ראיפב הג בארַׁש זַא תיאה תַבֲחמ * תסַא רידל

 רטע עימָנ וַא תיאה רטע יובו * תסַא רַת וכינ
 ' רנאכנימ אר לסע ות יאה בל ןַמ סורַע יִא : אה
 תפאבל ובו תסַא רׁשֹו לסע ות ןאבז .ריז
 כי התסב יגאב ןמ סורעו דַהאוכ : תסַא ןאנבל וב
 : תסַא םותכמ עבנמו לֿפקמ המשְג * תסַא הרש

 ע יאה הומ אב אה ראנַא ןאתסב תיאה לאהנ

 די יו ןארֿפעװ לבנכ : תפָא לבנת ןאבו הסיֿפנ
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 םידושה ריש | אה

 ה ,ד ןאמילפ יאה לזג לזג באתכ
 אב דוענ רמ * רדנכ ןאתכרד עאונַא אב ינינראדו

 בא הכרבו אהנאב המשג : הסיפנ יאה רטע עימנ ומ

 יִא : תסַא יראָנ ןאנבל זַא הכייאה רהנו * הדנז זמ

 אב רב איב בונו ךאב יִאְו זיכרב לאמש ךאב

 ָבובחַמ ' דש רשתנמ שיאה רטע את וב ןמ

 אר ד ָהסֿפנ הומו דיאיב דוֿכ נאבְב ןמ
 : דרוכב

 ה באב

 ךמ * םַדַמָא דוכ נאבב ןמ סורעו רַהאֹכ יִא א

 דוכ לסע ָהנאש * םַדיְג םיאה רמע אב אר רוב
 אב אר דוכ בארש ' םדרוכ שיופ לסע אב אר

 ןאראי יִאֹו דירוכב ןאתסוד יִא * םדישונ שוב ריש

 : דימאשאיִב יריפב) דישונב
 ' תפָא ראדיב םלד אמַא םַתַפַה באוכ רד ןמ ב

 דבוכמ אר רד הכ תסַא ןמ בֹובחַמ ןאוַא

 * ןמ רחאוכ יִא ןכ זאב ןמ יארְב זַא י (דיוגימו)

 אריז * ןמ הלמאכ יִאְו םֶרָּובַכו ןמ ָהְבובחמ יא
 תאחשרת וַא םיאה =ְלֹו םנבש וא ןמ כ הכ
 ארנָא הנוגְג םַדְנַכ אר דוכ ָתֹכַר : תסַא רפ בש ג

 אהנַא הנוגג םַתסַׁש אר דוֿכ יאה יאפ * םֵׁשֹופְב
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 טקת םירישה ריש

 ה ןאמילס יאה לג לג באתכ
 ד זַא אר שיוכ תפד ןמ בובחמ : םיאמנ ןיכרָג אר

 ין .ןארב םיאשחאו ' תכאס ללאד רד ךארוס

 ה ַתַהְגב אר רד את םתפאוכ רב ןמ : דַמָא שבנגב

 תשגנַא זַאו רמ םתסד וַאְו  םנכ זאב דוכ בובחמ

 ו תַהְנב : דיכְגְב לֿפק ָהַתֹסַד רַב יפאצ ךמ םיאה
 הדינאדרנ ור םבובחמ אֹמַא םדרכ זאב דוכ בובחמ

 רדָב ןמ וַא ןאג תפגימ ןכס וא ןוָג * דוב התפר

 ארוא םַתפאינו םדרכ ונתסג ארוא ' דוב הרש

 ז רחש רד הכ ינאיגכישכ : דאדנ םבאוגו םדנאוכ

 חורגמו דנדרב דנתפאי ארמ דננכימ שדרג

 ארַמ עקרב אה ראצַח יאה ןאב הדיד ' דנַתכאס

 ח אר אמש םַלָשּורְי ןארתבד יא : דנתפְרִג ןמ זַא
 : דיבאיִב אֹרַמ בובחַמ רַגַא הכ םַהְריִמ םסק
 : םַתֹכַה קשָט ץירמ ןַמ הכ דייוג ארי

 מ ןאבובחמ ךיאס וַא ות בובחמ ןאנז ןירת אביז יִא

 ןאבובחמ ךיאס רב ארת בובחמו דראד ירָתרַב הֶנ

 : יהרימ םסק ןינג אראמ הכ ' תסַא תליצפ הָנ
 ו ראֹוַה רבו * תפא םאפ ךרסו רדיפס ןמ ָבובחמ

 אי ץלאכ יאלט וא רפ : תסא הדש התשארפַא אה

 האיִס בארג דננאמו הריגיפ םַהָב שיאהפלזו * תסַא
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 םירישה ריש יקת

 וה | ןאמילס יאח לג לג באתכ
 בא יאה רהנ ךזנ ןארתובכ שנאמשג : תסַא םאפ בי

 דוכ ָהנאכמׁשג רדו הדש התסש ריש אב ' תסַא

 ןאפלב ָהָנאב לתָמ שיאה ראסכר : התסשנ ג

 ןפופ שיאה בל ' רשאבימ ןיחאיִר יאה התשפו

 תפד :דכְגמ יפאצ ךמ אהנַא א הכ תסַא אה די

 שקנמ דַגרַוְב הכ תסַא אלט יאה הקלח שיאה

 דרז ָתוקאיב הכ תסַא ףאפש נאע וא רבו רשאב

 רַב רַמרַמ יאה ןותפ שיאה קאס + דוב עצרמ וט

 לתַמ שיאמיפ ' הרש ססַאֹוט באנ רז יאה הָיאּפ
 : תסָא הדיזגרב ראזָא יאה ורפ ךננאמו ןאנבל

 ןירתבוגרמ וא םאמתו ןיריש ראיסב וא ןאהד ומ

 ןמ ראי תסַא ןיאו ןמ ךובחמ תסַא ןיא ' תסַא

 : םלָשּורי ןארתכד יא

 ו באב

 ןירת אביז יִא תסא התפר אנכ ות בובחמ = א

 את תסַא הדומנ הַָת אנכ ות בובחמ * ןאנ

 שיוכ אבב ןמ בובחַמ : םיבלטב ות אב ארוא ב
 את ! תסַא הרש דורפ ןאסלב יאה הֶנגאב דזנו
 ןאזא ןמ : דניִגב אה ןסופו דנארגב תאגאב רד ג
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 איקת a ריש |

 ו ןאמילס יאה לוג לוג באתכ
 ןאיִמ רד * תסַא ןַמ ןאזַא םַבובחַמו דוכ בובחמ

 / : דָנאַרְנִמ אר הלַנ אה ןסֹוכ
 ד ָךננאמו לימָג הָצְרִת לּתָמ ות ןמ ַהֵבובחַמ יא

 ראד קדיִב יאה רכשל לֶתְמו * אביז  םֶלָשּור
 ה אריז ןאדרגרב ןמ זַא אר תנאמשג : יתסַה ביהמ

 לתמ תיאה יומ * תסַא הרש בלאג ןמ רב אהנַא
 רעל הוכ בנאג רַב הכ תסַא אה ב הלג
 ו הל ךננאמ תיאה ןאדנד : דנשאב הדיבאוכ

 ' דנשאב הרַמֲא רַב ןתפש זַא הכ תסַא ןאדנפסוג

 םה יכי אהנָא רַדֹו הדייאז סאות אהנַא יגְמהו

 ז עקרב בקע רד תיאה הקיקש :רֵַׁשאבַנ ראואנ

 ה הַכלַמ תצש : תסַא ראנַא הראפ ךננאמ ות
 : דנַתסַה הראמשיב ןאגזישודו העתמ דאתשהו

 ט הָנאגַי וא : תפָא יי ןכ הלמאכו ןמ רֶתובַכ אמַא
 ' רשאבימ דוכ הדלאו הראתכמו שױכ רדאמ
 אה הכלמ ' דנתפג התסנכ הדיד ארוא ןארַתֹכר
 : דנדומנ חדמ ארואו דנַתסירננ וא רב אה העתמו
 י האמ ךננאמו * רשכרדימ חבצ לֶתָמ הכ תסיכ ןיא
 קדיב רכשל ךננאמו רהאט באתפַא לּתָמו לימג
 : תסַא ביהמ ראד
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 םירישה ריש ביקת
 אי :

 ז,ו ןאמילס יאה לזֹג לוג באתכ
 יאה יזבס את םדש דורפ זוג ןאתכרד גאבב אי

 הפוכש ומ איִא הכ םניבבו ' םֶרנגְב אר ידאו
 תפתלמ הכנָא יב : תסַא הדרַכ לג ראנַאו הדרוא כי

 יאה הכארע לתֶמ ארמ םנאג האנאנ הכ םׁש
 תמש יא דרגרב דרנרב : תֿכאס | בֶדניִמַע גי

 תימלוש רד ' םרננב ות רב את דרנרב דרנרב
 : רכשל וד לֿפחמ למ * יניבימ הנ

 ז באב

 ןילענ רד תיאה יאפ ףירש ךרמ ךַתֹכה יא א
 לִתָמ תיאהנאר יאהקלַח ' תפָא אביז ראיסב הנ
 : רשאב רגתענצ תסד תענַצ הכ רשאבימ אה רויז

 גוזמַמ בארש הכ תסַא רודמ ָהְסאכ לתָמ ות ףאנ ב
 תפַא םדנג ָהדות ות ְךַב * דשאבנ םכ ןַא רד

 וד : דשאב הדרכ הטאחַא ארנא אה ןסוס הכ ג

 ןדרנ + תסַא לאו םַאֹות הנ וד למ ות ןאתספ ד
 יאה הכרב לּתַמ תנאמשנו נאע גרב למ ות
 גב לָתָמ ות יניב * םיִּבַריתַּב הזאורד רזנ ןובשח

 : דשאבימ ףרשמ קׁשָמְדה וסב הכ תסַא ןאנבל
 ןאונרַא ךננאמ תרס יומו לָמרַכ לתָמ ות רַב תרס ה
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 גיקת םירישה ריש |

 ז = ןאמילס יאה לג לג באתכ
 : דשאבימ ריסַא שיאה הרט רד האשדאפו ' תסַא

 ו ןיריש ראיסב הָנֹו אביז ראיסב הָג הבובהמ יִא

 ז ךננאמ ות תמאק ןיא + יתֹסַה אה התַּדְל ָבֵבכַב
 יאה השוכ ךננאמ תיאה ןאתספו ' אמרכ תכרד

 ח רב אמרכ תככדב הכ םתפג : דשאבימ רוננַא

 ןאתספו * תַפָרְג םהאוכ אר שיאה הכאש חדַמָא

 לְתַמ ות סֿפנ ובו * רוגנַא יאה :השוכ לֶּתִמ תָיאה
 ט ןיִרַתהְב ְבאֹרַׁש ָךננאמ ות ןאהדו : דשאב אה ביס

 יאה בלו דור ורפ תמיאלמביהב םבובחמ יאֹרְב
 : דזאס םֶלָכַתִמ אר ןאגַתֿפֿכ .

 י ןמ רַב יַו קאיתשאו םַתסַה דוכ בובחַמ ןָאזַא ןמ

 אי * םוַרְב ןוריב ארחצב ןמ בובחמ יִא איב : תפא

 כי ןאתסכאתב דוז ָחבצו : םיוש ןכאכ תאהד רדו

 הדרַכ לג רוגנַא איִא הכ םיניבַבו :םיִוָרָב אה

 ' שאב הדאד לג אה ראנַאו הדושג שיאהלגו
 : דאד םהאוכ ותב אר דוכ תַבַחַמ אָגנָא רד

 גי יאה רד דזנו דהדימ אר דוכ יוב אה האיג ךהמ

 הכ תסַה הנהכו הזאת ָסיפנ ָהְוימ םֶסָק רַה אמ

 : םַא הדרַכ עמג ןמ בובחמ יִא ות יארְב אר אהנַא
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 םירישה ריש דיקת

 ח ןאמילס יאה לז לזג באתכ

 הבאב

 יאה ןאתספ הכ ןמ ךדארנ לֵתַמ הכשאב א
 ימ ןוריב ארת ןוָנ את * ידובימ דיכמ ארמ ךדאמ

 : דנתכאסימנ אוסר ארמו םדיסובימ ארת םתֿפאי

 םַדֹרוֲאימ רד םרדאמ ָהנאכבו םדרַכימ ירבהר ארת ב

 גוזממ בארש את * ידאדימ םילעַת ארַמ את
 תסד : םדינאשונימ ותב אר דוכ ךאנַא ךיצעו

 רד אֹרַמ שתפאר ָתסַדֹו דובימ ןמ רכס ָךיז וא פג

 אר אמש םלָשּורְי 'ןארַהֹכד יִא : רישכימ שונא

 . דחאוכנ שדוכ את ארמ בובחמ הכ * םָהדימ םסק

 רב הכ תסיכ ןיא : דינאזיגנינ רבו דינכנ ראריב ה

 : דיִאיִמ רַב ארחצ וַא הדרכ הָיכַת דוכ בֹובחַמ

 אָגנא רד הכ םַתכיגנַא רב ארת ביס תכרד ריז ו

 ארת ָהְרלאו אָננֲא רדו * דיאז ארת תרדאמ

 לַתָמו תלד רב םַתאֹכ לֶּתְמ ארַמ : תֿפַרְג הז ךרד

 לִתַמ תבַחמ הכ אריז * ראדגב תַיזאב רַב ןיגנ
 שיכ םַתֵס היואה לַתָמ תַרִיגו תסַא רוָא רוז תֹומ
 ביהלו ׁשֵתֲא יאה הלעש שיאה הלעש * דשאבימ

 שומאכ אר תַבַחִמ ראיסב יאהבָא : תסַא הָוהְי ח

 * דינאשַנ ורפ דנאותנ ארנָא אה ליִסו דרַכ דנאותנ
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 וטקת = םירישה ריש |

 ה ןאמילס יאה לזוג לזג באתכ
 יארְב אר שיו ָהְנאֿכ לאומַא יִמאֹמְת יסַכ רַנַא

 : דרמש דנהאוכ ראול התבלַא ארנא רַהְדב תַבֲחֹמ
 ט * דַראדנ ןאתספ הכ תסַה ךגוכ ירהאוכ אראמ

 יראגתסאוכ ארוא הכ יזור רד דוכ ךהאוכ תהגב

 י יב יא רב דובימ אודי רנא =: םינבב הנ רב

 ארוא דובימ הזאורד רגאו * םידרכימ אנב הרקנ

 : םידינאשופימ דאוַא ןרָס יאה התכתב

 א אה גרב לתַמ םיאה ןאתספו םַתכַה ראויד ןמ
 ןאנדנבאי .הלמג וַא וא רטנ רד אָרָהל * תא
 בי לעב רד ינאתסכאת ןאמילס : םא הרש יתמאלס

 ' דרפס  ןאנָבהְנְנִב אר ןאתסֶכאתו תשאד ןומָה

 חרב הרקנ ראזַה שא הָוימ יארב סָכרַה הכ

 גי ןמ ור שיפ תסא ןמ ןַא זַא הכ םנאתסָכאת

 יארְבֹו ראֹוַה . ןאמילס יא ות יארב * דשאבימ
 : דוב דַהאוכ תפיוד שא הוימ ןאנָבהגנ

 רי ןאוא ןאקיפר ינישנימ תאנאב רד הכ (הבובחמ) יא

 ומ ןמ בובחמ יא : ןאונשַב זינ אֹרַמ דנונשימ ארת

 הב אי לאמ לּתַמְו ןכ רארפ
 יאה הוכ רב הַא

 :שאב תאירטע
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 וכ

 א באב

 יטחק הכ ןארואד תמוכח םאיָא רד רש עקאוו א

 הָדֹוהְי םֶחְל תיב זַא ידרמו רש אדיפ ןימז רד
 שנוו וא דוש ןכאס בָאומ ךאלב רַד את תפר

 סאו דוב ֶלֶמיִלֶא דרמ ןָא סאו : שרספ ודו ב
 ימסמ ןֹולַכְו ןולְחַמ הב שנארספו יִמְעָנ שנ
 ךאלבב ספ דנרוב הָרֹוהְי םֶהָל תיב זַא םיִתְרַפֲאו
 רקש ָּלמילְאְו : דנדנאמ אנא רד הדיסר בָאֹומ

 ןאשיאו : דָנאֹמ יקאב ׁשֵרָספ וד אב ואו דרמ יֵמֲעַנ ד

 יכי םאנ הכ דנתפרג ןז דוכ יאֹרְב בָאֹומ ןאנז וַא
 הָרְב בירק אֹּננֲא רדו דוב תור ירניד םאנו הֿפְרַע

 וילו ןולְחמ ןאשיא יוד רַהו : דנדומנ ףקות לאס ה
 םורחמ דוכ רהושו רספ וד זַא ןז ןָאו דנדרמ זינ

 את תסאכ רב דוכ סורע וד אב וא ספ : דְנאַמ

 דאלַב רד הכ אריז דדרנ רב באומ ךאלב א
 רקַפַת דוכ םוק זַא דנואדכ הכ דוב הדינש בָאֹומ
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 זיקת א תור באתכ

 ז ינאכַמ זַאו : תסַא הדאד ןאשיאְב ןאנ הדומנ

 שַפורע ודו דַמָא ןוריב דוב ןכאפ ןַא רד הכ

 ןימזב את דנרש הנאור הארְבו דנדוב | הארמה

 תפג דוכ סורע ודב יִמָעְנ : דננכ תעגארמ הָדֹוהְ

 רָב דוכ ךדאמ ָהְנאכב אמש וַא יכי רֶהו .דיורָב

 הכנאנ) דאנכ ןאפְהֶא אמש רב דנואדכו דידרג

 ט אמשב דנוארכו : דידרכ ַמְו ןאגָדְרמְב אמש

 רהוש ָהְנאֹכ רד אמש זַא יכי רַה הכ דאנכ אטע

 ןאואו דיפוב אר ןאשיא םַפ דיבאי תַחאר דוכ

 יִנ דנתפג ואְבֹו + דנַתסירג הדרַכ רנלב אר דוכ

 : תשנ רַב םיהאוכ ות םוק ָךֶנ ות קארמה הכלב
 הארמה אֹרְג דידרנ רַב םנארַתכד יִא תפג יִמָענ

 דנתסה ןארספ זונה ןמ םחר רד איִא דִיאיִב ןמ

 רַב םֶנארַתכד יא : דנשאב רָהְוש אמש יארב הכ

 יארְב הכ אריז דיריג שיפ אר דוכ האר התשנ

 הכ םיוג רגַאו םתפַה ריפ הדאיז ןתפְרִג רהוש

 ןארספו םּוש הדאד רַהְושְב זינ בשמאו םראד דימא

 רבַצ ןאשיא ןרש גלאב את איִא : םיאזב םה
 רהְוש וַא אר דוכ ןאשיא ךָטאכבו דרכ דיהאוכ

 םנארַתכד יא יִני תשאד דיהאוכ םורחמ ןַתפְרֶג

 תפָא הרש ףלַת ראיפב אמש יארְב םִנאָג הכ אריז
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 א תור באתכ היקת

 : תסַא הרש וארד ןמ רב דנואדכ תסד הכנוג

 דנַתסירְג הדרַכ דנלב אר דוכ ןאוָא רניד ךאב ספ די

 תור אֹמַא דיסוב אר דוכ ךַהָש רדאמ הָפְרֲעְ

 תַרֵהש רדארב ןז ךניא תפג ואו + דיפסְג יב וט

 ות תסַא התשנ רב שיוכ ןאיארכו דוכ םק דזנ

 תור : דרג רב תַרדארַב הש ןז בקע רד זינ וט

 םנכ ךרת ארת הכ ןכמ רארצַא ןמ רַב תפג

 ימ ומ הכ יאנ רַה אריז םדרג רַב ות  דזנ זַאו

 םֹוכ םנכ ימ לזנמ ינכ לזנמ הכ יאָג רַתו א
 :דוב דַהאֹוכ ןמ יאדכ ות יאדכו ןמ םוק ות

 םהאוכ ןפד אָננַא רדו םרימ ימ ירימב הכ יאָנ

 דַנכ ןיא רַב הדאיִז הכלב ןינָנ ןמב רנןאדכ רש
 : דיאמנ אדג ות זַא ארמ תֹומ זַא רי יִזיִנ רנא

 םמצמ שהארמה ןתפר יארְב וא הכ דיד ןוָנ םַפ חי

 : דאתסיא זאב יו אב ןתפג ןכס וַא תסַא הרש

 םָהָל תיִּבַב את דנדש הנאור וד רַה ןאשיאו טי

 מאמה דנדידרג םֶתְל תיִּב ראו ןוו  דנריסר
 הכ דנתפג ןאנז הדמָא תַכְרַהְב ןאשיא רַב רהש

 אֹרַמ תפג ןאׁשיאְב וא : תסא יִמָעָנ ןיא איִא כ

 אריז דינאוכב אָרָמ ארַמ הכלב דינאוכמ יִמעַ
 : תסַא הדינאסר תַכָס ָתַרארַמ ןמב קלממ רדאק
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 טיקת ב,א תור באתכ
 אכ דינאדרנרב ילאכ ארמ דנואדכו םַתֿפַר ןוריב רפ ןמ
 דנואדכ הכנוָג דינאובימ ימֲעָנ ארמ הָג יארְב ספ
 ידַב ןַמְב קלט רדאקו תסַא התכאס לולב ארמ
 ככ שסורעו דרכ תעְגארמ יִמַעְנְו : תכַא הרינאסר
 התשנ רַב בַאֹומ ךאלב וַא הכ יִבֲאֹמַה תור

 וג .ןדיורד יאדַתְבַא רַֹו דַמָא יו ָהארמַה דוב

 :rer : דרש םֶחְל תב ךראו

 כאב

 א תלוד ידרמ הכ תשאד ירָהְש שוב יִמַעַנ

 ב תורו : דוב ךְלְמיִלֶא ןאדנאכ זַא םאנ זעוב דנמ
 תַשָכַב הכ הד תַזאָגַא ארַמ תפג יִמָעְנְב יִבֲאֹומ

 שרמנ רד הכ יסָכ רַה ָבקַע רדו םוְרְב אה ראז

 תפג אריג וא םיאמנ נג השופ םֶבאי תאַַּתְלֶא

 ג ראז תשָכְב הרש הנאור סַפ : םרָתכד יא ןרב

 דומנ ימ יניֶּנ השוכ ןאגדנור בקע רֶדו דַמָא רד

 ןאדנאכ וַא הכ זעוב ןימז העטקב וא קאפתַאו

 ד םֶחְל תיּב וַא זעב ךעאו : דאתפא דוב ְלָמיִלֶא
 דאב אמש אב רדנואדכ תפג ןאַגָדנוְרַדְב הדַמָא

 :דַהד תַכְרַב ארת דנואדכ דנתפג אֵריְו ןאשיא

 ה התשאמג ןאגַרְנרְִד רָב הכ דוכ ךכנב זעובו
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 ב תור באתכ

 רַב הכ רַכֹונ : תסיכ ןאוַא רַתכד ןיא תפג דוב

 ןיא תפג באוָג רד רוב הדש התשאמנ ןאגדְנורד

 בָאֹמ ךאלב וַא יִמַענ אב הכ יִבֲאֹוט ךֶתכד תפָא

 השוכ הכניא אנמַת תפג ןמְבו : תסַא התשנ רַב

 הפאב ןאיִמ רד ןאגרְנורְד בקע רַרֹו םִיאמנ ינינ

 לאהְב את חבצ וַא הדַמֲא ספ םנכ עמנ אה
 ףקות הנאכ רד יכדנא הכנָא יאֹוס תסַא הדנאמ

 רנמ םֶרַתְכד יִא תפג תורב וַעֹובְו : תסַא הדרכ

 יניִנ השוכ יארְב רניד ךאז תַשָכ ניהב יונָש ימנ

 ןמ ןאזנכ אב הכלב רַדֹוַמ םַה אגניא זַאו ןרמ

 דנוָרְד ימ הכ ינימזב תנאמשנו : שאב אנא רד
 ןאנאוָג איִא ןרב ןאשיא בקע רדו רשאב ןארגנ

 ראו דננכנ סמל ארת הכ םדרכנ םכח אר

 הָננֲא ואו ורב ןאשיא ףורט ָךזנ ישאב הנָשֶת

 הדאתפא רד יורב סַּפ : שונָב דנשכ ימ ןאנאונ

 הָנ יארְב תפג ואְבֹו דרַכ םיטעַת ןימזב את ארוא

 ידומנ הֵנֹוַת ןמְב הכ םַהֹפאי תאפְתלא ות ךטנ רד

 וא באג רד .זעוב + םַתְסַה בירֹג הכנא לאחו
 רדאמב תרהוש ןדרמ זַא דעב הָננֲאֹרַה וא תפג

 תסָא הדיסר ןמב םאמַת ץאלטא ידרכ דוכ רהוש

 ְךֹרַת אר דוכ תדאלו ןימזו רדאמו רַָפ הנוג
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 אבקת ב תור באתכ |

 : ידַמֲא ידוב התסנאדנ רַתשיפ הכ ימָוק ךונ הדרכ

 יארכ הָוהְי באג זַאו דַהְד אזג ארת לַמַע דנואדב
 ךְגא .ידרב אנַפ שיאה לאב ךיז רד הכ לארי
 ות ךטנ רד םָיאְקָא יִא תפג : רַסְרַב ותב למאכ
 זינכבו ידאד יִלָפִת ארמ הכ אריז םֵבאיִב תאֿפתָלָא
 יכי לתַמ ןמ הָג רנַא יתפג זיוָא לד ןאנכס דוב
 תקו רד תפג אריו זעוב : םתסינ ות ןאוינַכ זַא

 אר דוכ ָהַמָקו רוכב ןאנ זַאו איִב אנניא תֶׁשאָג

 ָהְלִג תסשנ ןאגדנורד רזנ ספ * רַב ורפ חריש רד
 יקאב הרש ריסו דֶרֹוכו דנדאד ואב התשְרְב

 וט רַב יניִג השוכ יארב ןונו : תשאדגאו אר הדנאמ

 תפג הדרכ רמַא אר דוכ ןאנאוג זַעֹוב תסאכ

 יניג השוכ םַה אה הפאב ןאימ רד הכ דיראדגב

 מ אה התסד זַא זיו + רִיאמנמ רגז ארואו דִיאמנ
 ארואו דנָנ רב את דיראדגב ׁשיארְב הדישכ

 ראז תשָכ ןַארד םאש את ספ : רינכמ באתע

 דוב הדיג רב הכ אר הננא הדומנ ינינ השב

 רַב ארנַא ספ : דוב ג הָפיֵא ךִי רדקבו דיבוב

 אר הָננֲא שרדאמ רהושו דמֲא רַד רהשב התשאד

 שנרש ריס וַא דעב הָגנֲאֹו דיד דוב הדיג רַב הכ

 טי רדאמו : דאד יִוָב הדרוֲא ןוריב דוב הדנאמ יקאב
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 ג קי תוחו באתכ בכקת

 ידומנ יניִג השוכ אָגכ זורמא תפג ארי שרהוש

 הָנֹוַה ות רַב הכנָא דאב ךראבמ ידרַכ ראכ אנו

 יפכ זַא אר דוכ ךהוש רדאמ םַפ תסַא הדומנ

 םאנ תפג הדאד רבכ דוב הדרכ ראכ וא ךזנ הכ

 ועוב םַדרַכ ראכ ין ָךנ זורמא הכ ץנש ןא

 ָבֶנאָג זַא וא תפג דוכ ורעָב יִמָעְנְו : תסַא כ

 רב אר ןאסחַא הכ אריז דאב ךראבמ דנואדכ

 ארי, ימענְו תסַא הדומננ ךרַת ןאגדרמו ןאגדנז

 : תפא אמ יאהילו זַאו אמ שיוכ ץבש ןיא תפג
 ןאנאונ אב תפנ ארמ זינ וא הכ תפג יִבָאּומ תֹורְו אכ

 ימַענ : רננכ םאמַת ארמ ורד המַה את שאב ןמ בכ

 תפָא בוכ םֶרַתְכד יא הכ תפג תור דוכ סּורַעְב

 ראז תשכ רד ארתו יור ןוריב וא ןאזינכ אב הכ

 השוכ יארְב זַעּוב ןאזינכ אב ספ , דנבאינ רניד גנ

 רש םאמת םדננ ורד וג ווד את דנאמימ יניִנ

 : תשאד תנוכס ׁשֹרַהש רדאמ אבו

 ב האב

 ַרַתַכֹד יא תפג אריו יִמענ שרהוש רדאמו א

 וכינ תִיארְב את םיוִגנ תחאר ות יארב איִא ןמ

 שנאזנכ אב ות הכ .זעוב איִא ןָאְלַאו + דשאב ב
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 גכקת ג תור באתכ

 ןמרכ רד בֵׁשֹמֲא וא ךניאו תסינ אמ ׁשיוכ ידוב

 :לפג אר :ןתשיוכ ספ :דנכ ימ ךאפ וג דו

 ןמרכְב הרישופ אר דוכ ָתכו ןכ ןיהדַת הדרכ

 ַא את ןאפאנְׁשנ דרמ ןָאְב אר דוכ אֹמַא ןרב

 יאנג דבאוכְב וא ןוו : דוש גראפ ןדישונו ןדרוכ

 אר וא יאה יאפ התפרו ןכ ןאשנ אר שנדיבאוכ

 הג הכ תפג דַהאֹוכ ארת ואו באוכבו אשנב

 ה יתפג ןמְב הָנֹרַה תפנ ארִיְו וא : ינכב דיאב

 הָנרַה קפאומ התפר ןמרַכְב ספ : דרַכ םהאוכ

 ראתפר דוב הדומרפ רמַא ארוא ׁשֵרַהְש רדאמ

 ראש ׁשֵלְרו רישונו דרוכ שוב ןונ ספ : דומנ

 האננָא דיבאוכ ֹוג יאה הפאב ךאנכב התֿפַרו רש

 דושג ארוא יאה יאפ הדמַא התסהַא התסַהֲא וא

 דידרנ בֶרַטצִמ דרמ ןָא בש ףצנ רדו : דיבאוכו

 יאפ ָךזנ ינז ךניא הכ רש הָנוְתֹמ תמס ןַאבו

 תפג וא יתסיכ ות תפגו + תסַא הדיבאוכ שיאה

 רַב אר דוכ ןמאד ספ םַתֹכַה תור ות ןינכ ןמ

 וא + יתפַה ילו ות הכ אריז ןארַתְסגְב שיוכ ןינכ

 שאב ךראבמ דנואדכ בנאָג זַא ןמ ךתכד יִא תפג

 לוא זַא ידומנ ןאפחַא רַתשיב רַבָא רד הכ אריז
 : יתפרנ יִנָג הָנו ריקפ הָנ ןאנאונ בקע רד הכנוְנ
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 ג תור באתכ דכקת

 יתפג ןמְב הָננֲארַה סרתמ ןמ ָךַתֹכֹד יא לאחו א
 ָםֹוכ רהש ָםאֹמְת הכ אריז דרַכ םהאוכ תֶיארְב

 תסַא תסאר ןַאלַאו : דננאד ימ וכינ ןז ארת ןמ בי
 :תסַה ןמ וַא רתכידמ ילו ןכיל םַתסַה ילו ןַמ הכ

 קח וא רנַא ןאדאדמאבו ןאמב אָנניא רד בֵׁשָמֲא גי

 ריאמנ ארַא בוֿכ ךִיאֹמְנ ארַא ות יאֹרְב אר ילו
 ארַא אר ילו קח ות יארְב הכ דַהאבנ רנַאו
 ארנָא ןמ הכ דנואדכ תאיַחְב םסק סַּפ רָיאמנ

 חָבצ את ןָאלַא דומְנ םהאוכ אדַא ות יארְב

 שיפ הדיבאוכ חבצ את שיאפ ךזנ ספ : באוכב די

 רַב רַהָד ץיכשת אר ׁשַא היאסמַה יסכ הכנָא א

 ןז ןיא הכ רַמהֿפנ יִפַכ ראהנז תֿפג זַעֹובו תסאכ

 ות רב הכ ירראג תפגו : תסַא הרַמֲא ןַמרֶכְב וט

 שש ואו תֿפרנב ארנָא ספ ריגבו רָוָאיִב תפא

 ןוג : תפר רהשבו רראדג יו רַב הדומיפ ןנ ליכ זמ

 א תפג ארו וא ריסר דוכ ָךַהש רדאמ ךונ

 רַה וַא ארוא ספ תשדג הָג ות רב ןמ רַתָכד

 : ראד רַבָכ הוב הדרכ י) אב דרמ ןָא הָננָא

 תפג אריז דאד ןמב אר ג ליכ שש ןיא תפגו ז
 ארו וא + ןרמ תסד יהת תרהוש רדאמ ךזנ חי

 < ןיא הכ ינאדב את ןישנב םארַא םֶרַתְכד יִא תפג
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 הבקת ד ;ג/תזחבאתכ

 את דרַמ ןָא הכ אריז רש רַהאוכ הנוגְנ רמַא

 דַהאֹוכַנ םארָא דנכנ םאמְת זורמא אר ראכ ןיא

 ; תַפָרְג

 ד באב

 א ןָא ךניאו תסָשְנ אָננֲא הדַמָא הזאורדב זעובו

 ימ דוב התפג ןכס וא ָהְראב רד ועוב הכ ילו
 התשג רַב אָגנאָב ןאלֿפ יִא תֿפג ואו תשבג
 וַא רֿפנ הָדֹו : תפָשְנ התשג רב ואו ןיׁשָנְב

 תפג ןאׁשיִאב התשאד רב אר רהש ךיאשמ

 תפג ילו ןָאבו : דנתסַׁשְנ ןאשיאו רינישנב אנניא
 העטק תפָא התשג רַב בָאּומ ךאלב וא הכ יִמֲעָ
 ימ רוב ְְלֶמיִלֶא אמ ְךדארַב זָא הכ אר ינימז
 ד עאלַמָא ארת הכ םדיד תַלצַמ ןמו : דשורפ
 ךיאשמו םלמ ןיא רוצחְב ארנָא הכ םיגב הדאד
 רָנִאו ןכב ינכ ימ ךאכפְנא רַנָא ספ רַכְב ןמ םוק

 םנאדב את הדב רַבַכ ארַמ יִנָכ ימנ ךאכֿפנַא

 דַנכ ךאכֿפנַא הכ תסינ יפכ ות וַא רג אריז

 ךאכֿפנַא ןמ תפג וא * םַתֹסַה ות וַא דעב ןַמו

 ה זַא אר ןימז הכ יזור רד תֿפג זעוכ :םנכ ימ

 זינ .יפותמ ןז יִבָאומ תור זַא ירַכ ימ ימענ תסד

 ןנ

.. 
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 וכקת

 ו
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 ח
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 ך

 אי

 ד תור באתכ
 שתארימ רב אר יפותמ םאנ את דירכ דיאב

 דוכ יאֹרְב םנאוַת ימנ תפג ילו ןָא +: ינאזיגנַא רַב

 םָנכ רָפאּפ אר דוֿכ תארימ אדאבמ םנכ ךאכֿפנָא

 ריגב דוכ ַהָמְד רב ארמ ךאכֿפנִא קח ות ספ

 ְךאכֿפנַא םפרו + םיאמנ ךאכֿפנָא םנאוה ימנ אריז

 תאבתַא תַהְגב לֵאָרׂשִי רד םידק םאיִא רד תלדאבמו
 ןוריב אר דוכ ׁשֿפַכ ץנש הכ דוב ןיא רמָא רה
 לֶאְרְשְי רד ןיאו דאד ימ דוֿכ ָהָיאֹפמַהְב הדרכ
 ארנָא תפג ועֹובב ילו ןָא ספ : תסַא הרש ןונאק
 זעובו : דרכ ןוריב אר דוכ שפכו רַכְב דוכ !ארב

 דהאש זורמָא אמש תפג םֹוק ימאמתבו ךיאשַמְב

 ימאמתו לֶמִילֶא ךלמי אמ ימאמְת הכ דישאב
 : םֶרירַכ יִמָעִנ תפר זַא אר ןולחמו ןוילַכ ךלמָי אמ
 את םַכירֿכ דוכ ינוב אר ןולחמ ןז יִבֲאֹומ תור םהו

 םאנו םנאזיננַא רב שתארימ רב אר יפותמ םאנ
 שא הלָחַמ הזאורד זַאו שנארדארב ןאימ זַא יפותמ

 ימאמתו : דישאב דהאש זורמָא אמש דושנ עטקנמ

 דהאש דֹנַתֿפג ךיאשַמו דנדוב הזאורד ָךזנ הכ םוק

 הַמֲא רד ות ָהְנאכב הכ אר ןז ןיא דנואדכו םיתפה
 אר לֵאָרְׂשִי הנאכ הכ דנאררג הֶאְלְו לַחָר למ
 תיֵּב רו ןש באימאכ תֶרֹּפֲא רד ותו דנדרכ אנב

526 



 זכקת ד  תוכיוסאתכ |

 כי ץֶרֶפ הנאּכ לְּתַמ ות הנאו : שאב רומאנ םֶחְל
 הכ ידאלוא זַא דיאז הָדֹוהְי יאֹרְב רַמָת הכ רשאב
 גי זעוב סַּפ : דישכב דַהאֹוכ רַתְכד ןיזַא ארת דנוארכ

 דנואדכו דַמָא רד ואבו רש יו ןז ואו תַפְרְנ אר תור

 יי יִמַעְנב ןאנו : דיאז ירַכפ הכ דאד למָח אר וא
 יב זורמָא ארת הכ דנואדכ דאב ךראבתמ דנַתֿפג

 רנלב לֶאְרַשָי רַד וא םאנו תסַא התשאדננ ילו
 וט יריפ ָהֵדנַרֹורפו ןאג הָדננכ הזאת תיארב ואו : דוש

 דראד ימ תפוד ארת הכ תסורע הכ אריז רשאב ות

 : דיאז ארוא תא רַתהב רַסַּפ תֿפַה זַא תיארבו

 מ תשאדג דוכ ׁשונָא רד התפְרְג אר רספ יִמָעַנ

 םאנ ארוא שא היאסמה ןאנת : דש וא היאדו

 םאנו דש הדיאז ירֵספ יִמַע יארְב דנתפג הדאהנ

 : תסַא רִוָד ָךֵדּפ ישי רדפ ואו דנדנאוכ דָבֹוע ארוא

 טי חי ןֹורצָהְו : דרַוֲא אר ןֹורצָה ןיֶרפ ץֶרַפ שיאדיפ תסניא

 כ בֶדנימעו : דרוָא אר בָּדְנִמֲַע םֶרָו דרוַא אר םֶר

 אכ ןומְלשו : דרו אר ןומְלש ןושחנְו דָא אר ןּושחנ
 : דרוָא אר דבוע זַעֹובְו דרוַא אר זעוב

 בב ישיו דרוא אר ישי דָבֹועו

 ; ררָוא אר רוד

—e 
- 
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 הכיא

 הימרי יתארמ באתכ
 א באב

 דַרַפְנִמ דוב קולכָמ וַא דפ הכירהש הנוגנ א
 אה תַמא ןאיִמ רד הכנַא הנוגָג * תסַא התסשנ
 הכנָא הנוגָג * תפא הרש ןז הוב לֵתָמ דוב גרוב
 ראדג גארֿכ דוב הכלמ אה רֶׁשְכ ןאמ רַד

 דנכימ הֶיְרְג ראז ראז האגנאבש : תסַא הדידרנ ב

 א * רשאבימ שיאה ראסכר רַב שיאה ךשַאו

 ' תסינ יהָדֹנַהַד ילסת יו יארְב שנאבחמ מנ

 הרש וא ןמשד הדיזרו תנאיֿב ודב שנאתסוד ָהָמַה
 יאלג יגָדנַב יִתֹככו תביצמ בַבסב הָדּוהְי :דנַא;

 התסשנ אה תמא ןאימ רד ' תסַא הדש ןטו
 רד שנאנרננכ בקאעַה עימנו * דַבאי ימנ תַהאֹר

 האר : דנַא הדיסד רד ואב ּגנַת יאה יאָג ןאימ ד
 יאה דָיַעְב יסַב .הכנָנ דנריגימ םתאמ ןויצ יאה
 הרש בארל שיאה הזאורד ָהַמַה * דִיִא ימנ וא

 תרארמ רד שנאגזישוד * דנשכימ הַא שנאנַהאב
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 טכקת הכיא
 אי

 א הימרי יתארמ באתכ

 ה הרש רס שנאמצכ : יכלה רד שדוכו דנשאבימ
 הָוהְי הכ אריז * הדידרנ זוריפ שנאנמשרו דנא

 ' תסַא התכאס לילד ארוא שנאיצע תרתכ בבסב

 : דנָא התפר יריסַא הב ןמשד יור שיפ שלאפטַא

 ' הרש ליאז וא וַא ןויצ רתכד ייאביז ימאמתו
 ימנ אריפ יעַתרִמ הכ ייאה לאמ לְתמ שנארורס

 תווקיב הדננכ בקאעַת רוצח זא * הדידרג דננכ

 תואקשו תלְרַמ יאה תר רד םֶלָשּורְי : דנורימ

 קבאס םאיִא רד הכ אר יסיאפנ םאמַת שיוכ

 וא חוק הכ אריז ' דָרוָאימ דאיב דוב התשאד

 יהדננכ רדמ יו יארבו רנא הדאתפא ןמשד תסרְב

 שיאהיבארכ רב הדיד ארוא שנאנמשד * תסינ

 ח ןיא וַאו הריזרו האנג תרשב םלָשּורי : דנרידנכ

 הכ ינאנָא עימג * תפָא הדידרג הורכמ בבס

 דנראמשימ ראוכ ארוא דנתשאדימ םרתחמ ארוא

 הַא זינ שדוכו * דנַא הדיד ארוא יגְנהרַב הכנוג

 מרד וא תפאגנ : תסא התשנרב בקעבו רשבימ

 ימָנ .ראיִב אר שיוכ תְרְבָאו רשאבימ שנמאד

 ילָסַת יו יארַב הדידרנ תסּפ ביִגע טו * דא
 אריז ןיבב ארמ תלרמ הֹוהְי יִא * תסינ יהָרנהד
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 א הימרי יתארמ באתכ

 אר שיוכ תסד ןמשד : דיאמנימ רבָכַת ןַמשד הב

 אריז * תסַא הדרכ וארד וא סיאפנ קמה רב

 ות תעאמנב הכ ידומרפ רמַא הכ ארייאה תַמא

 רד וא ַדָקַמְב הכ תפָא הריד דנשנ לֿאד
 ' דניוגימ ןאנ הדיִׁשַכ הֶא וא םֹוק םאמַת + דניָאיִמ

 דנַא הדאד ךארוכ ַתַהְגב אר דוכ ָסיאֿפנ םאמת

 ןיבָּב .הָּוהְי יִא * דננכ הזאת אר דוכ ןאָג את

 :םַא הדש ראוכ ןמ הכ אריז אמרפ הטחאלמו

 אמש ךָטֵנ רַד ןיא איִא ןאירדג האר ץעימְג יא

 ימֹנ איִא דיניבבו דינכ הטחאלמ * תסָא יה
 הדידרנ ץֶראע ןמ רַב הכ תסָא הרוב ןמ םנ לתַמ

 אלתבמ ןָאַב ארַמ שיוכ םשכ תדח ור רַד הוה
 ןאוכתסא הב ןיילע יִלְעַא וא שַתֶא : תסַא התכאס
 * תסַא התכאס ןובז אר אהנַא הדאתָרפ ןמ יאה

 בקעָב ארַמ הרינארתסג םִיאָה יאפ יארב םאד

 ןיגמג ור םאֹמַת רדו ןאריו ארמו * הדינאדרגרַב

 םכחמ יו תסדב ןמ ןאיצע גי : תסַא התכאפ

 ןמ ןדרנ רַב הריפ םַהב אהנָא * הרש התסב
 התכאפ ליאז ארמ תווק דנואדכ * תסַא הדמָא רב
 תמנאקמ ןאשיא אב הכ ינאככ תסַדַב ארמו
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 אלקת | הכיא
 א

 א הימרי יתארמ באתכ

 ומ עימנ דננאדכ : תסַא הדרכ םילפַת דומנ םנאותנ

 ' תסַא התכאס לַה םנאיִמ רד ארמ ןאעאָנש

 ארַמ ןאנאוג את תסַא הדנאוכ ןמ רב יתעאמנ

 רתכד ינעי הזישוד ןַא דנואדכו * דנזאס רַסכנמ

 :תסַא הדרכ לאמיאפ תשכרג רד אר הָדהי

 ט זַא ןמ םֵׁשְג וַא * םנכימ הירג אה זיִג ןיא בבסב

 הזאתו הדנַהְד יֵלַפַה אריז .דזירימ בָא ןמ שנ
 ךאלַה םנארַכְּפ  תסַא רוד ןמ וא םנאָג ָהֵדננכ
 : תסָא הדמֲא בלאג ןמשד הכ אריז דנַא הדש
 שיארב אֹמַא דנכימ זארד אר רוכ יאה תסד ןויצ

 רמַא בֹוקעי ָהָראב רד הָוהְי * תסינ יהדנהד ילָסַת

 דנושב וא ןמשד שנארואנמ הכ תפַא הדומרפ

 : תסַא הרידרג הורכמ אהנָא ןאימ רד םלׁשּרְי ספ
 חי וא ןאמרפ וַא ןמ הכ אריז תסַא לדאע הוה

 דיונשב אה תמא עיִמְג יא * םַא הדיזרו ןאיצע

 ןאנאוגו ןאנזישוד * דייאמנ הדהאשמ ארמ נו

 טי אר שיוכ ןאבחמ |: דנַא התפר יריסַא הב ןמ

 ןאנהאכ '* דנדאר בירַֿפ ארַמ ןאשיא אמא םדנאוכ

 דוכ ןאִג את דנתסְנימ ךארוכ הכ ןמ ךיאשמו

 כ הֹוהְי יִא : דנדאד ןאג רהש רד דננכ הזאת אר
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 הכיא } בלקת
 אי

 ב,א הימרי יתארמ באתכ

 םיאשחַא ' םֶתסה יגנַת רד הכ אריז ןכ רטנ

 תפָא הרש בלקנמ ןמ ןורדנַא רד םלרו רוני
 רישמש ןוריב רד : םֵא הדיור ןאיצע תַרָשָב הכנוג

 ' תסַא תֹומ לַּתָמ אה הנאכ רדו .דנכימ ךאלה
 יִלָסַת ןמ יארב אמא םֵׁשכִמ הֶא הב  דנונשימ
 דנדינש ארמ יאלב ןוָנ םנאנמשד + תסינ יִהָדְנַהַד

 יזור ות אמא ' יהדרכ ארניא ות הכ דנרש רורסמ

 לתִמ ןאשיאו הרַוָא יהאוכ יהדומנ ןאלעַא הכ אר
 ות רטנב ןאשיא תְרארָש ימאמַה : רש דנַהאוֿכ ןמ

 למַע םתיצעמ יִמאמַת ַבֵבסְב ןמ אב הכנאנגו  רָיאיִב
 הלאנ הכ אריז * אמנ לַמַע זינ ןאשיא אב ידומנ

 : תסַא הרש באתיב םַלְדְו תפָא ראיסב ןמ אה

 ב באב

 אר ןויצ ךתכד דוכ ָבַצּג א דנואדכ הנוגג
 ןאמסָא זַא אר לֵאָרִׂשִי לאלו הדינאשופ מלב
 רַד אר ׁשױֿכ האג םדקו * תסַא הדנַכֿפַא ןימזב
 דנואדכ : תסַא הדרואינ דאיב דוכ םשכ זור
 תקפשו הדרכ ךאלַה אר בֹוקעְי יאה ןכסמ ,ימאמת

 רד אר הָדּוהְי רתכד יאה העלק * תסַא הדומננ
 אר שנארורסו תנטלסו * התכאפ םרהנמ דוכ בצג
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 הכיא
 אי

 ב הימרי יתארמ באתכ

 גלקת

 ג רֶד :תסַא התכאס תַמַצֲעב התכאדנַא ןימזב

 אר לֵאָרׂשִי יאהכאש יִמאמְת רוב םשכ ָתְַח
 שיפ וַא אר דוכ תסאר ָתסד התכאס עָטקנמ

 לְתמ אר בֹוקעװ * תסַא הרינאדרנ רַב ןמשד ור

 הדינאווכ דעלבימ ףרט רה זַא הכ לַעַתַׁשֹמ ׁשתַא

 אב הרב הז ןמשד לֶתַמ אר דוכ ןאמכ + תסַא

 הדאתסיא אפ רַב ודע לֶּתְמ דופ תסאר תסד
 ןויִצ רתכד ָהַמָיַכ רד הכ אר ינאנַא ָהָמֲהְו ' תפא

 אר שיוכ בע הדינאפר לתַקְב דנדוב רטנמ וכינ
 ןמשד לַתְמ דנואדכ : תסַא התכיר ׁשתֶא לֶהַמ
 שיאה רצק יִמאֹמְתו הדרכ ךאלַה אר לארי הרש
 הדומנ בארֿכ אר שיאה העלקו התכאס םֶדַהְנמ אר

 אר הלאו םַתאֹמ הֶרּוהְי ךתכד יארבו * תסַא
 (ירַפַ) לַתְמ אר דוֿכ ןאביאסו : תפָא הדווֿפַא
 אר שיוכ עאמַתנא ןאכמ הדרכ בארכ ןאתסוב רד

 אראה תַבָשו אה דיִע הָוהְי * תסַא התכאס םֶדָהנמ

 םשכ תדח רדו ' תסא הדאד ישומארפב ןויִצ רד

 : תסַא הדומנ ראוכ אר ןאנָהאכו ןאהאשדאפ שיוכ

- 

 ז סדקמו התשאד הורכמ אר דוכ חַבְרַמ דנואדכ

 שיאה רצק יאה ראוידו * הדומנ ראוכ אר שיוכ
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 הכיא דלקת
/" 

 ב הימרי יתארמ באתכ

 ןאשיאו * תסַא הדרכ םילסת ןאנמשד ַתסדְב אר
 : דננזימ אדצ אה דיע םאיִא לָתָמ הָוהי הנאכ רד

 רתכד יאה ראצַה הכ תסַא הדומנ דצק הֹוהְ

 הדישכ ראכ ןאמסיר ספ * דזאס םֵדַהְנמ אר ןויצ

 הכלב התשאדנ זאב תכאלה וא אר דוכ תסד
 הכ תסַא הדרוַא רד םתאמב אר ראצחו קַדנכ

 ורפ ןימזב שיאה הזאורד : דננכימ הַחֹנ םַה אב ט

 דרוכו בארכ אר שיאה דנב תשפ תסַא התפר

 ןאימ רד שנארורסו האשדאפ ' תסַא התכאס

 יאיבנַאו ' תסינ יתַעירַׁש גיהו דנשאבימ אה תמא

 ךיאשמ +: דנניבימנ הָוהְי ְבנאָג זַא איַאוה זינ וא י

 * דנשאבימ שומאכ התסשנ ןימז רב ןויצ רתכד

 ןאגושורו * דנשופימ סאלפ הדנאשפַא רַפ רַב ךאכו
 ןאמשנ : דננבֿפַאימ ןימז יוסב אר דוכ רס םֶלְׁשורְ אי

 שונב םיאשחַאו רש הדיהאכ אה ךשַא זַא ןמ

 ןימז רב ןמ סוק רתכד יבארכ בס םֶרְגְנו הדַמָא
 ןאגראוכרישו לאפטַא הנוגָנ * תסַא הדש התכיר

 שיוכ ןארדאמבו : דננכימ ףעצ רהש יאה הָנֹוכ רד בי

 לתַמ 'הכ ארז תסַא אנכ בארשו םדנג דניוגימ
 ' דנדרגימ שוהיב רהש יאה הָנֹוכ רד ןאהורְגַמ
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 הלקת הכיא
 אי

 ב הימרי יתארמ באתכ

 : דנזירימ דוכ ןארדאמ שוגָאַב אר שיוכ יאה ןאגו

 גי זיִג הָנְב ארתו דרוא םנאֹוַת תַדאהׁש הָנ ות יארְב

 ויִג הגו * םלשורי רתכד יִא דומנ םִנאֹוַת היבשת

 ַרַתֹכד ָהזישוד יא ארת הדומנ הלבאקמ ותב אר
 למ ות יָתַכְׁש הכ אריז * םהד יִלָפַת ןויצ
 דנאות אפש ארת הכ תסיכו תסא םיטע אירד

 די תיארב לטאבו גורד יאה איִאּור ות יאיִבנַא : דאד

 את דנַא הדרכנ ףשכ אר תנאהאנגו דנא הדיד

 בדאכ חו הכלב + דננאדרגרב יריסא וַא אֹרת

 ומ עימְָנ + דנַא הדיד ות יארְב יגַדנכארפ באבסַאו

 הדומנ הָיְרְכְסו דננזימ ךתסד ות רב ןאיִרדג הר

 * דננאבנגימ םַלׁשּרְי ְךַתֹכד רב אר דוכ יאה ר

 לאמַכ ארנָא הכ ירהש תפא ןיא איִא .(דניוגימו)
 מ ע'מג : דנדנאוכימ ןימז ַםאֹמֲת גאהָתְבַאו יאביז
 אזהתַסֶא הדושג ות רַב אר דוכ ןאהד תנאנמשד

 הדרשפַא םַהָב אר דוכ אה ןאדנדו דניאמנימ

 ןיא התַבלַא * םיתבאס ךאלַה ארנָא הכ דנָיוגימ

 לאח םידישכימ ארנָא ךאטתנַא הכ תפָא יזור
 זי הֹוהְי : םיא הדרכ הדהאשמו הדומנ אדיפ ארנָא

 הדרוָא אָנְב תסָא הדומנ דצק הכ אר הָננֲא
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 ב הימרי יתארמ באתכ

 הב רוב הדומרֿפ םידק ָםאיִא וא הכ אר ימאלְכ
 תקפשו הדרכ ךאלַה ארנָא הרינאסר םאְנַא
 רורפמ ות רב אר תנמשדו ' תסַא הדומננ

 התשארפא רב אר תנאמצכ ךאש הרינאדרנ

 הדרוַא רַב דאירפ דנואדכ ךונ ןאשיא לד : תסַא

 לְּתִמ זור הנאבש ןֹוצ רתכד ךאויד יִא * (דיוגימ)
 ךמדרמו הדַמ ימארָא אר דוכו זירב ךשא דור
 סאפ יאדתַבָא רד האגנאבש : דניבנ תחאר תמש
 לתַמ אר דוכ לדו רֶוָא רב דאירֿפ התסאכרַב אה
 אר דוכ יאה תסרו  זירב דנואדכ יור שיפ בָא
 רה ָךֵסְב יגנפרג וַא הכ תלאֿפטַא ןאָג ךטאבב

 (וגְבנ) : זארפא רב וא דזנ דנדרנימ ׁשוהיב הָגֹוב

 אר לַמע ןינָג הכ אמרֿפ המהאלמו רַַנְב הָוהי יא
 ָחַר הָוימ ןאנז הכ דושימ איִא יהָדֹומַנ םכ הָנְב
 דנָרוכב דנדוב הדרורפ זאנב הכ אר ילאֿפטַאו דוֿכ
 דנוארכ סדקמ רד איִבנַאו ןאנהאכ הכ דושימ אא
 ןימז רב אה הָגֹוכ רד ןאריפו ןאנאוג : דנוש התשכ

 הדאתפא רישמשב ןמ ןאנאוגו ןאגזישוד * דנבאוכימ

 הרינאסר לתקב אר ןאשיא דוכ בצנ זור רד * דנא

 רה וַא אֹרַמ יאה סרת : ידומננ תקפשו יתשב
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 ולקת הכיא
 אי

 ג,ב הימרי יתארמ באתכ

 רד הכ דובנ יפו ידנאוכ דיע ור לַּתַמ ףרמ
 ' דנאמ יקאב אי  דַבאי תאָנָנ הוה בצג זור

 םדוב הדומנ תֶיְברַתַו הדרורפ זאנְב הכ אר ינאנָאו

 : תסָא הדומנ ֿףֵלַת אר ןאשיא ןמ ןמשל

 ה באב

 א תלדמ יו ַבֵצנ יאצע זַא הכ םַתֹסַה דרַמ ןַא ןמ
 ב רד יכיראתב הדומנ ירבהר ארמ וא : םַא הדיד

 ג תסד הכ יתפרדב : ייאנשורב הַנְו תסַא הדרוא

 הדינאדרנרב אה ראב ןמ ָךַצְב זור ימאמת אר שיוכ

 ד ןאוכתפאו התכאפ סֶרַדְנִמ ארמ תסופו תשוג : תסַא

 ה הדומנ אנַב ןַמ ָךצְב : תסָא הדרכ דְרוכ אר םיאה

 ו ארַמ : תסַא הדרכ הטאחַא תֶקשַמו יִבלַתְב ארַמ
 יכיראת רד דנא הדרמ םידק וַא הכינאנָא לָתָמ
 ז םָנאותַנ הכ הרישַכ ראצח ןמ ֶרִג : תסַא הדינאשנ

 ח זינו + תסא התכאס ןיננכ ארמ גנו דַמָא ןוריב

 ענמ ארמ יאעד םיאמנימ התאגתסַאו דאירֿפ ןוִג

 מ הדישארת יאה גנפ אב ארמ יאה האר : דנכימ

 : תסַא הדומנ גַכ אר םיאה קירטו תסַא הדרכ דס

 י ירישו התסָשְנ ןימכ רד תסַא יפְרָכ ןמ יארְב וא

 אי ףֵרַחנמ ארמ האר : דשאבימ דוכ השיב רד הכ
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 הביא חלקת
 אי

 ג הימרי יתארמ באתכ

 הדינאדרג תוהְבַמ ארמו תסַא הדירד אֹרַמ התבאס

 רית יאֹרְב ארמ הדרכ הֶז אר דוכ ןאמכ : תסָא בי
 שכרת יאה ריתו : תסַא התכאס ףדה שיוכ יאה גי

 ןמ : תסַא הדרב ורפ ןמ יאה הדרגב אר דוכ די

 ךורס זור ימאמתו הָבַחצַמ דוכ םוק יִמאמְת תַהְגב
 הדרַכ ריס אה .יִלָתַב ארמ + םַא הרש ןאשיא וט
 ןאדנד : תסַא הדינאדרג תסמ ןיתנספַא הב ארַמו זמ

 רַתסכאֹכב ארַמו התפכש אה זיר גנַסְב אר םיאה
 רוד יתמאלפ וא אמ ןאַג ות : תפָא הדינאשופ וי

 : םדרכ שומארפ אר ידנמ תדאעס ןַמו יתכאדנַא

 הרש ףלת הֶוהְי וַא ןמ ךימאו תווק הכ םתפגו ח
 דאיִב יכלו ןיתנֶספַא ארמ תואקשו תֶלְרַמ : תסַא טי
 הכ אריז רְרוֲא יהאזכ דאיֵב התַבלַא ות : רְרוָא כ

 ארנָא ןמו : תסַא הדש ינחנמ ןמ רד ןמ ןאָג אב

 בכ ןיא ואו דינארכג םַהאכ דוכ לד רד
 דנואדכ יאה תַּפֲאַר זַא : דוב םהאוכ ראודימא בכ

 וא יאה תַמחַר הכ ארז םירשנ ףַלַת הכ תפָא

 רושימ הזאת חבצ רַה אהנָא : תַא לאוָז יב גנ

 הכ דַוגמ ןמ .ןאגו : תסַא ראיסב ות תנאמַאו דכ

 וא רַב ןירַב אֹנְב תסַא ןמ ביצנ דנואדב
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 טלקת הכיא
 אי

 ג הימרי יתארמ באתכ

 הכ וא רב הכינאסכ תַהְגִב דננאדכ : םראודימא

 דנבלמימ ארוא הכינאנַא יארְבו דנראד לכות
 וב ראו דימא ןאסנא הכ תסַא בוכ + תסַא וכינ

 אר דנואדכ תאגנ ךאטתנא תוכפ אבו דשאב

 מ רֶד אר גי הכ תסַא וכינ ןאסנא יארְב : רֵׁשֵבְב

 חכ תכאסו דנישנב יאהנַתב : דכאד רב דוכ ינאוג

 : תסַא הדאהנ יו רַב ארנָא וא הכ אריז דשאב

 טכ דימא דיאש הכ דכאדגב ךאכ רב אר דוכ ןאהד

 ל זַאו דַראֹפַסְב ןאגדננזב אר דוכ ךאסכר : רשאב

 אל ארוא באב את דנוארכ אריז : דוש ריס תַלאָגַ

 בל ןוזחמ אר יסכ הֶג רנַא אריז : דומנ דהאוכנ ךרת

 תַמתַר .רוכ תַפֶאְר תֶרְתַכ :בַסַח רַב .ןכיל רזאס
 ול דוכ לד וַא אר םַדָא ינָב הכנוָג : דומרֿפ דַהאוכ

 דל ןאריפַא ימאמת : דזאסימנ ןוזחמו דנאגנר ימנ

 הל ןַתֿכאס פרחנמו : ןדרַכ לאמיאפ אפ ךיז אר ןימז
 ל ןדומנ בלקנמו : יִלְעַא תְרַצַח ךוצחב ןאסנא קח
 זול הכ תסיכ : תסינ דנוארכ ךוטנמ שיועד רד ימדֶא

 הדומרֿפנ רמַא דננאדכ רַנַא דש עקאוו דַיוגב

 חל יִדָב םַה יִלְעַא ַתַרֹצַח ןאמרפ זַא איִא : דשאב
 טל את ןאסנא ארנ ספ : דוש ימנ רדאצ ייוכינ םהו
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 הכיא | מקת
 אי

 ג הימרי יתארמ באתכ

 שיוכ ןאהאנג יאזפ בבסב ימרַאֹו תסַא הדנז

 ן'חֿפַתו \ ססגת אר דוכ יאה האר : דנכ תיאכׁש מ

 אֹהְלַד : םינכ תשנזאב דנואדכ וסבו םייאמנב אמ

 ןאמסַא רד הכ ייאדכ יוסב אר שיוכ יאה תסדו

 םידרכ האנג אמ (םייוגבו) : םיזארפַא רַב תסַא במ

 אר ןתשיוכ : ידומרֿפנ ןֿפַע ותו םידיזרו ןאיצע גמ

 לתקַבַו ידומנ ֿבקאעַת אראמ הדינאשופ בצֹנְ
 ַרְבֲאָב אר ןתשיונ : ידומרֿפנ תקפש הרינאפַר דמ

 : דרדגנ אמ יאעד את יתכאכ רותסמ טיל
 הבורכאכו הלצפ אה תֿמא ןאימ רד אראמ המ

 ןאהד אמ רב אמ ןאנמשד ימאמת : יהדינאדרג ומ

 יבארכו תכאלהו םאדו ףוכ : דניאשגימ אר רוכ זמ

 תַכאֹלַה בבכְב : תסַא הדידרג ץֶראע אמ רב זמ

 : דזירימ םנאמשְנ זַא בָא יאה רהנ ןמ םֹוק רַתכד

 : דתפיאימנ זאבו תסיראג עאטקנא אלָב ןמ םםשָנ טמ

 : דניבבו ךיאמנ הטחאלמ ןאמסַא וַא דנואדכ את נ

 ארַמ ןאג םרהש ןארַהכד עימג תַהְגְב םנאמשג אנ

 ארמ דנא ןמ ןמשד בבָסיב הכינאנַא : דַנאָננַרימ בנ

 ארמ ןאָג + דניאמנימ בקאעְת תדשב גרמ לָּתִמ גנ
 ןמ רב אה גנו דנתכאס עָטקנמ לאָג האיִס רד
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 ן Rn אמקת הכיא

 ג הימרי יתארמ באתכ

 די םתפג ספ תשרג ןמ ךס וא אהבַא : דנתכאדנַא

 הנ יאה קמע זַא דנואדכ יִא האגנָא : םדש עַטקנמ

 מ ידינש ארמ ןאוָא : םֶדנאוכ ארת םסא לאָנ האַס
 + ןאשופמ ןמ ַהֵתאֹגַהְסֲאו הֶא וַא אר דוכ שוג ספ

 מ ידומרפ הדש ךידזנ םדנאוכ ארת הכ יור רד

 חנ םאָגנַא ארמ ןאָג יועד דנואדכ יִא :םרַתַנ הכ

 דנואדכ יא ; יהדומנ הידפ ארמ תאימו הדאד

 ארמ ספ יהָדיד דנַא הדומנ ןמְב הכ אר ימלט
 כ ָהַמַהְו ןאשיא ָהְנִכ יִמאֹמְת :אמרֿפ יסָר דאד

 : יהְדיד דנַא הדרכ ןמ ָךצְּב הכ ארייאה ריבדת

 אפ ריבדַת ַהַמַהה אר ןאשיא תַמְרַמ דנואדכ יא

 גס ןאננכ : יהָדינש דנדרכ ןמ ָךצְּב הכ ארייאה

 מאמת הכ ארייאה רכפו אר םַנאגָדננכ תמואקמ

 ג ןַתְסָשְנ : (יהַתסנאד) דנראד ןמ דצְב ר

 הכ אריז אמרפ הטחאלמ אר ןאשיא ןַתסאוֿכרַבו

 דפ קפאומ דנוארכ יִא : םַא הרש ןאשיא ךורס ןמ

 ןאשיאב תאֿפאכמ ןאשיא יאה תסד לאמעַא
 הס ות תנעלו הדב ןאשיאַב בלק ַהְואְשַנ : ןאַרְב
 ופ בקאעת בצגב אר ןאשיא : דאב ןאשיא רַב

 : ןכ ךאלה רנואדכ יאה ןאמסָא ָךז זַא הדומנ
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 5 הכיא במקת
 ד הימרי יתארמ באתכ

 דיו באב

 בלקנמ ץלאכ רו התפרג גנז אלט הנגנ א
 הָוכ רה ךכְב סדק יאה גנַס * תסַא הדידרנ

 = ןויצ יאהבנארג ןארספ הנוגג : תסַא הרש התכיר'ב

 ןילאֿפס ףורט לתָמ  דנדובימ רַבארַב באנ רב הכ
 : הנַא הרש הררמש רשאב רַג הזוכ תפד למע הכ

 הדרוָא ןוריב אר דוב יאהנאתספ זינ אה לאש ג
 רתכד אמא  דנַהְדמ ריש אר שיוכ יאה הָנַב

 הדידרג םֶהָרִיִב ירב נרמ רתש ךננאמ ןמ םק

 ַםאֹכְב יגְנשַת זַא הראוכ ריש לאפטַא ןאבז : דנַא ד

 יפכו .דנהאוכימ ןאנ ןאכדוכו * רפסגימ ןאשיא

 ליל = ךארוכ הכינאנָא |: רֶהְד ימנ  ןאשיאָב ה

 ינאנַא * דנא התשג אוניב אה הָגֹוכ רַד דנדרוכימ

 הלברמ דנַא התפאי תֶיְברַת וֵמרַכ פאבל רד הכ
 ךתכד ןאיצע הכ אריז : דנשכימ שוגא רד אראה ו

 רד הכ י תפָא הדאיז םודֶס ָהאנג וא ןמ םוק

 :האהָננ וא רַב תסד יפַכו רש ןוגזאו יהמחל
 רת ךיֿפַפ ריש וַאו רתפאצ ףרב וַא וא ןאכרידנ ז

 ןאשיא הָולְנו רפכרס לעל זַא ןאשיא ןרב * דנדוב
 וַא ןאשיא תרוצ אֹמַא : דוב דובכ תוקאי לָתָמ ח

542 



 גמקת היא

 ד הימרי יתארמ באתכ

 אה הָנוכ רד הכ תסַא הרש רַת האיִס יהאיִס

 ןאוכתפא הב ןאשיא תפופ * דושימנ התכאנש

 הדידרג בוָג לתָמ הרש ךשכו הדיפסנ ןאשיאה
 ט יגנסרג ןאגתשכ וַא רישמש ןאנתשכ : תסַא

 ןימז .לוצחמ םֶרַע זַא ןאניא הכ אריז * נֵרַתְהְב
 ו ןאבַרהַמ ןאנז : דנדרנמ הדיהאכ הדש חּורְנַמ

 אהנָאו * שיוכ יאה תַסָרָב דנופימ אר דוכ ְךאלֹוא
 : דנַתסַה ןאשיא יארג ןמ םוק רתכד תכאלַה רד
 א תדח הדינאסר םאמתַא הב אר דוב בצג דנואדכ

 ןויִצ רַד .ישתֶאו ' תסַא התכיר אר שיוכ ָםשכ

 : תסַא הרינאזופ ארנָא סאסַא הכ התכורפַא

 בי רואב ןוכסמ עבר הנכס עימנו ןאהָג ןאהאשדאפ

 םלָשּורָי יאה הזאורדְב ןמשרו ודע הכ * דנַדרַכימנ
 גי * שנאנהאכ האנגו איִבנַא האנג בבסב : דָוש לכאד

 לי לַתָמ + דנַתֹכיר שנורדנַא רד אר ןאלדאע ןוכ הכ

 סַגַנ ןוכ וַאו דנושימ ןאונ אה הנוכ רד ןארוכ

 דננאותימנ סמל אר ןאשיא סאבל הכ * דנַא הרש

 וט םֶנַנ דיוש רוד הכ דננכימ אדנ ןאשיאְבו : דרכ

 ןוג * דייאמנמ סמלו דיוש רוד דיוש רוד .(דיתפה)

 תמא ןאיִמ רדו דנרשימ ןאונ דנדרכימ רארפ
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 הביא דמקת

 ד הימרי יתארמ באתכ

 דנהאוכנ ףקוַת רניד אגניא רד הכ דנתפגימ אה =

 התכאפ הדנכארפ אר ןאשיא דנואדכ םשכ : דרֶכ זט

 יאנָהאכב ' תשאד רהאוכנ רוטנמ רגיד אר ןאשיאו

 דנראדנ תפאר ךיאשמ רבו דננכימנ אנתַעֶא ןאשיא

 לטאב תַנאעֶא ךאטֶתנא רד לאח את אמ ןאמשְנ זי

 רוכ יאה האגנאב הדיד רַב * דושימ הדיהאכ אמ
 . דננאותימנ תאְגְנ הכ יתַמא יארְב םידישַכ ראטתנא

 ידַחְב דנדומנ בקאעַת אראמ יאה םדק : דאד =

 ' תפר םינאותימנ האר דוכ יאה הָנֹוכ רד הכ

 הרש םאמַת אמ יאה רו תסַא ךידזנ אמ תַרַכֲא

 ןאגדננכ בקאעַת : תסַא הדיסב אמ ָלֶנַא הכ אריז טי
 אראמ * דנא רַת ןר זית אוה יאה באקע וַא אמ

 ארחצ רד אמ יארבו דננכימ בקאעַת אה הוכ רב

 יניב ָהְּכַפַנ הכ דנואדכ ָחישַמ : דנראדגימ ןימכ כ

 ' רש ראתפַרג ןאשיא יאה הרפח רד דובימ אמ

 ןאימ רד וא היאס ריז םיתפגימ וא ָהֶראב רד הכ

 ידאשו שאב רורסמ : דומנ םיהאוכ תסיז אה תמא אכ

 ' יתסה ןכאס ץּוע ןימז רד הכ םּודֶא רמכד יִא ןכ

 הרש תסמו דיסר :י דהאוכ םאָנ ןיא זינ ות רב

 ות האנג יאס ןויצ רתכד יִא : רש יהאוכ ןאירע בב
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 המקת הכיא
 אי

 ה ,ד הימרי יתארמ באתכ

 : תכאס רַהאונ ןטו יאלַג רגיד ארתו רש םאמת

 דהאוכ ותב ארת ָהאנג ָתַבוקע םודא ךרתכד יא

 : דומנ דהאוכ ףשכ ארת ןאהאנגו דינאסר

INDָה-  

 א רוָא דאיִב רש עקאו אמ רב הָננֲא הָוהְי יא

 ג תארימ + ןיבב אראמ ראע הדומרַֿפ הטחאלמו
 ןאיִבנְגַא ןאזא אמ יאה הנאכו ןאבירג ןאזַא אמ

 ; ןארדאמו םיא הרש רדפיבו םיתָי אמ : תסַא הדידרנ

 אר דוֿכ בָא : דנַא הדידרנ אה הויב לִתַמ אמ

 ; דושימ התכורפ אֹמְב אמ זיהו םישונימ הרקנב

 ה דנַא הדיסר אמ ןדרגב אמ ןאגדננכ בקאעת

 ו םִיַרְצִמ להַא אב : םיראדנ תַהאְר הרש התסכו

 : םיוש ריס ןאנ וַא את םידאד תכד רּושָאו

 אמו דנא הרש דובאנ הדיזרו האנג אמ ןארַרפ

 ח רב ןאמאלג : םיִא הדידרג ןאשיא ןאיצע למחתמ

 תסד זא הכ תסינ יסכו דננכימ .ינארמכה אמ

 ןאבאיִב לחַא רישמש סרַת וַא : דַהְד ייאהַר ןאשיא

 תסופ : םיבאי ימ שיוכ ןאָג ָךָטַכְּב אר דוכ ןאנ

 הרש התכס רונַת לתָמ .טחק םומס בבסְב אמ
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 הכיא ומקת
 אי

 ה הימרי יתארמ באתכ

 ןאגזישורו דנדרכ תַמְצֲעיב ןויִצ רד אר ןאנז + תסַא אי

 ןאשיא תסד זַא ןארורס : הֶדּוהְי יאה רהש רד אר בי

 ; דנדומננ אנתעַא ךיאשמְבו הרש הדישכ ראדב

 ןאכדוכו דנכאדימ רַב אר איִסֶא יאה גנכ ןאנאוג גי

 אה הזאורד וא ךיאשמ : דנתפאימ םזיה ךאב ךיז די

 ידאש : שיוכ יִארס המגנ זַא ןאנאוגו דנרש דובאנ וט

 : דידרג לַדבֹמ םַתאֹמְב אמ ןיקרו רש תסינ אמ לד
 הכ אריז אמ רב יאו דאתפא אמ ךס וַא נאת וט

 הרש באתיב אמ לד תַהָג ןיא וַא : םידרַכ האנג ו
 הדידרנ ראת אמ ןאמשְנ אה זיג ןיא בבסבו תפא

 רש ןאריו הכ ןויצ הוכ ךטאכְב ינעו : תסא חי

 יא ות אֹמַא : דננכימ שדרג ןַא רד ןאהאבורו טי

 יסרכו ייאמרֿפימ סולָנ דאבָא לא דַבֲא את הוה
 יארְב ספ : דוב דהאוכ אה רהד עימנ את ות כ

 תַדמ אראמו הדרַכ שומארֿפ דַנֲאְב את אראמ הג

 דוכ וסב אראמ הָוהְי יִא : יהָדֹומנ ךרַת ידידמ אנ

 אראמ םאיִאו דרכ םיהאוכ תשנ ואבו ןאדרנהב

 אלָאְו + ןכ הואת לס ןאמז לֶּתְמ בכ
 רבו הדומנ דר לבלאב אראמ =

 : יהרש ךאנבצנ תיאהניב אמ



 תלהק
 העמאג באתב

 א כאב

 א האשדאפ םֶלָשּורי רד הכ דוד ןָּכ הַעַמאַנ םאלכ
 נ לטאב דיוגימ הַעמאָנ ליטאבַא לטאב : דוב
 א אר ןאסנא : תסָא לטאב זיִג המָה ליטאבַא
 הָנ רשבימ ןאמסָא ךיז הכ ׁשֵתקְׁשִמ ימאמת

 ריד .הקבטו דנורימ הקבט ךַי : תסַא תעפנמ
 :רנאמימ ראדיאפ | דַבָאְב את ןמװ דניָאימ

 ה דנכימ בורג באתפַאו דנכימ עולט באתֿפָא
 דאב : רבאתשימ רומנ עולט ןא זַא הכייאנבו

 רוד * דנוימ רוד לאמש ףרטבו דנרימ בונָנ רמב

 דוכ יאה ראדמב דאבו דורימ ןאנז רוד ןאנז

 דושימ יראג אירדב אה רהנ עימנ : דדרגימרב

 אה רהנ הכ ינאכמב ' דדרגימנ רפ אירד אמא

 : דדרנימ רב זאב אָג ןאמהב רש יראַג ןאזַא

 ארנָא ןאסנא הכ תסַא יגַתסַכ וַא רפ אה זיִנ ָהָמַה

 דושימָנ ריס ןדיד זַא םשנ * דרכ דַנאוַתַנ ןאיב

 מ תפָא הדוב הֶגְנָא : דדרנימנ ולממ ןדינש זַא שוגו
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 תלהק המקת

 א העמאנ באתכ

 תסַא הרש הָננֲאו דוב דהאוכ הכ תסַא ןאמה

 גיה באתפַא ָךיװ * רש דהאוכ הכ תסַא ןאמַה

 הראב דַד הכ תפסה יזיִג איִא : תסינ הזאת ןיִג

 רהַד רד * תסַא הזאת ןיא ןיבְב דוש התפג שא

 ירד : דוב םידק זיִנ ןָא דוב אמ זַא לבק הכייאה אי

 דנהאוכ הכ זינ ןאגְדניא זאו * תסינ ןאיִנישיפ זא

 דנהאוכ ןאשיא וא דעב הכ ינאנָא ךזנ דַמַא

 םַתסַה הָעָמאָג הכ ןמ : דוב דַהאוכנ ירְכְד דַמָא בי

 דוכ לדו : םדוב האשדאפ םלשורי רד לֶאְרש רב ג
 ןאמסַא ָךיז הכ יִזיִג רה רד הכ םדאהנ ןָא רב אר

 * םיאמנ ססנתו ץחפת תמכח אב דושימ הדרכ

 הדאד םֶדָא יֹנֵנְב אדכ הכ תסַא תכס תקשמ ןיא

 ראכ יִמאמתו : דנָשַבְב תמחז ןָאְב הכ תסַא די

 הכ םריד דושימ הדרכ ןאמסַא ךיז הכ ארייאה

 תמחז ךאב יִפ רדו תלאטב אהנָא ַהַמַה ךניא '

 ץקאנו דרכ ןאותנ תסאר אר גַכ : תסַא ןדישכ וט

 רכַּפַת דוכ לד רה : דרוָא .ןאותנ ראמשב אר וט

 םדוזפא תיאגב אר תמכח ןמ ךניא םתפג הדומנ

 םלָשּוהְי רב ןמ וא לבק הכ ינאגַמַה זַא .רתשיב

 רד ראיסב אר תֿפרעמו תמכח ןמ לדו דנדוב
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 טמקת תלהק

 ב,א העמאנ באתכ
 וי תמכח ןתסנאד רַב אר דוכ לדו : דומנ תפאי
 ספ * םתְבאס לוגשמ תלאהָנֹו תקאמַח ןתסנאדו
 ןךישכ תמחז ךאב יפ רַד זינ ןיא הכ םדימהפ

 תסא םג תרתכ תמכח תכתכ רֶד הכ אריז : תפא

 ; דיאוֿפַאימ אר ןזח רִיאזֿפוְב אר םֶלָע הכרה

3 IN 

 א ארת את איִב ןַאלַא םַת5ֿנ דוֿכ לד רד ןמ
 אר ידנַמ תַדאעס ספ םיאמזאיב תַרשו ׁשיֵעְב

 ג רד : דוב תלאטב זינ ןַא ךעאו * אמנ הטָחאלמ
 ָהראב רַדו תפָא ןונגמ הכ םַתַפּג הדנַכ ָהְראב
 םדרַכ רֹוג וכ לד רד : דנכימ הָג הכ ינאמדאש
 הכנָא אב םַרֹורַפב בארש אב אר דוכ ןדב הכ

 תקאמַחו (דיאמנ דאשרַא) תמכחב ארמ ןמ לד
 םֶדֶא נב יאֹרְב הכ םניבב את םַרוָא תפדב אר
 רד ןאמסָא ְךיז ארנָא הכ תסַא וכינ וג הָג
 יאה ראכ : דנרוא למעב דוכ רמע םאיִא ימאמת

 דוכ יארב אה הנאו םֶדרַכ דוֿכ יאֹרְב םיטע
 : םדומנ סרג דוכ ָתַהְגב אה ןאתסכאתו םַתכאפ

 ה רדו םתכאס דוכ תַהְגב אה סודרפו אה גאב

 : םדומנ סרג ראד הָוימ תכרד םסק רה אהנָא
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 תלהק נקת

 5 העמאנ באתכ

 ינאתפְתכרד את םַתכאפ דוכ יארְב בָא יאה ץוח ו

 יראיבָא רושימ גרזב ןאתכרד ןַא רד הכ אר

 ןאדאז הנאכו םדירכ ןאזינכו ןאמאלג : םיאמנ ז

 הכ ינאסכ המה וַא רתשיב זינ ארמו * םתשאד
 המָר וא לאומַא דנדוב םלשורי רד ןמ וַא לבק

 ןאהאשדאפ הֶצאַכ לאומַאו אלטו הרקנ : דוב הלו ח
 ןאיִנגמו * םַדרַכ עמג דוב יארְב זינ אה רֵֶשֵבו
 ןאונאבו ונאב ינעָי םדָא ינב תאדלו תאיננמ

 ימאמת רבו םרש גרזב ספ : םַתֿפְרִנ דוכ תַהְנב ט

 ירתרב דנדוב םֶלָשּורְי רד ןמ זַא לבק הכ ינאסכ

 : דנאמ רארק רַב ןמ אב וינ םַתְמְבִחְו םַתֿפאי

 גירד אהנַא וא  דרכימ | וזרֶא םנאמשג הָנרַהו

 זאב :ישוכ נה וַא אר דו5 לדו * םֶתשאדַנ

 ידאש ןמ ַתֹנְחַמ רה רד םלד אריז םֶתשארנ
 : דוב ןימה םֵתְקַשִמ יִמאמת וא ןמ ביצנו רומנמ

 דוב הדרכ םיאה תפר הכייאה ראכ ימאמתב ספ אי
 םַדֹוב הדיִׁשַכ ןדומנ לַמע רד הכ יתקשמבו
 יפ .רדו תלאטב ןַא ִמאֹמְת ךניאו * םַתירְ
 גיה באתפא ךיז רדו דוב ןדישב תמהז דאב

 : דובנ תעפנמ
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 אנקת תלהק
 ב העמאנ באתכ

 גי תָלאהְנו תקאמחו תמכה את םדומנ הגות ספ

 האשדאפ וַא רעב הכיסכ אריז םיאמנ הטחלמ אר
 א לבק הָננֲא הנ רנַמ ' דרַכ דַהאוכ הָנ דִיֲאיִב
 גי תמכח ירתרב הכ םדירו : דוב הרש הררכ א

 : תפָא תמלמ רַב רונ יִרְתְרַב לתַמ תקאמַח רַב
 רי קַמחַא אֹמַא ' תסַא יו ךס רד םיִכַח ָךרַמ ןאמשְג

 תפאי רד ןַא וגו אב * דורימ האר יכיראת רד
 דהאוכ העקאו ךי ןאשיא יוד רַהְב הכ םַדרַכ

 ומ ןוג הכ םדרַכ רכַּפַת דוב לד רד סַפ + דיפר

 עקאו זינ ןמב דשימ עקאו קַמהַא הב הָננֲא

 םושב םיכַח ראיסב אֹרָג ןמ ספ דידרנ דַהאֹוב

 זמ אריז : תסַא תלאטב זינ ןיא םַתַפַג דוֿכ לד רַד
 את קַמחַא ךרמו םיכח ךרמ א ירד גיה .הכ

 הדנָיִא ַםאֹיֵא רד הכנוג ' דוב דַהאֹכנ דַבֲאב
 רמו רש דַהאֹוכ שומארפ םאמתלאב יג המַה
 וי אדֶהְל : קַמחַא לֵתַמ הנ איִא דרימימ הנוגָג םיִכֲח
 הכ ילאמעַא ארז םתשאד תַרֿפְנ תאיַח זַא מ
 דנכפ אנ ןמ ָךַטִנ רד דושימ הדרכ באתֿפָא ךיז
 תַמחַו ךאב יפ רדו תלאמַב "אמאמַת הכנונ דַמָא

 חי הכ אר דוכ תקשמ מאמת ספ : תסַא ןדישכ
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 בנקת

 טי

 ב

 אכ

 רב

 הכ

 תלהק
 אי

 ב העמאנ באתכ

 ןיא וא םתשאר הורכמ םדוב הדישכ ןאמסַא ךיז

 דיִאיִב ןמ זוַא רעב הכיסכב ארנָא דיאב הכ תַהְג

 קַמחַא אי םיכַח וא הכ דנאדב תסיכו : םֶראדגאו

 הכ יתקשמ מאמת רַב אדֶה עמו דוב דַהאֹוכ
 רהאמ באתפָא ָךיז הכ יתמכח רבו םדישכ ןמ

 תלאטב זינ ןיא * תֿפאי דהאופ טלַסַת וא םַתֹכאס

 ימאמת וַא אר שיוכ לד התשנרב ןמ ספ : תסַא

 סויאמ םדוב הריִׁשַכ באתפַא יז הב יתקשמ

 אב וא תַנְחַמ הכ תסַה ידרמ אריז : םתכאס

 יצכש ביצנ ארנָאו תסַא יבאימאכו תַּפרעַמו תמכח

 י רשאב הדישכנ תמחז ןַא רד הכ תכאס דַהאֹוכ

 ןאפנא אריז : תסַא םיטע יאלַבו תלאטב זינ ןיא

 רז הב וכ לד נר תקשמ ימאמת וא אר

 ארז : דושימ לצאח הָנ דשאב הדיִשַכ באתֿפָא גב

 הכלב תפָא םג שתקשמו ןוח שיאה זור יִמאמְת
 םַה ןיא ' דראדנ ימארַא שלד זינ האגנאבש
 הכ תסינ וכינ ןאסנא יארְב : תסָא תלאטב

 שוכ שַתֹכְׁשִמ וַא אר דוכ ןאגו רשונבו דרוכב

 אדכ ָךנאָג וַא הכ םדיד ןמ זינ ארניא * דאס
 דכוכב וא ןודב דנאותב הכ תסיכ אריז + תסא
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 גנקת תלהק

 .ג,ב העמאנ באתכ

 וכ וכינ וא ָךטנ רד הכיסכב אריז : דרב עתַמַת אי

 אמא דשכבימ אר ישוכו תפרעמו תמכח תסַא

 אר ןדומנ הריכדו ןתכודנַא תקשמ ראב אטכב

 הדידנספ אדכ ְךַמנ רד הכיסכב ארנַא את דהדימ

 תַמחַז ךאב יפ רדו תלאטב זינ ןיא * דַהֵדְב תסַא

 : תסַא ןֶרישָכ

 1 באב
 א אר יִבָלטַמ רַהו תסַא ינאמז זִנ רַה יארְב

 ב יתקוו תדאלו יאֹרְב יתקו : תסַא יתקו ןאמסָא ריז

 יארב יתקנו ןדומנ סרג יארְב יתקו * תֹומ יארְב

 ' אפש יאֹרְב יתקוו לתק יארְב יתקו : סורגמ ןֵרנכ

 : ןדומנ אנב יארב יתקוו ןתכאס םדהנמ יאֹרְב יתקו

 יארְב יתקו * הדנכ יארב יתקוו הָירג יארב יתקו

 ה הדנַכארַפ יארְב יתקו : ץקר יארְב יתקו םַתאמ

 ' אה גנַפ ןתכאס עמנ יארְב יתקוו אה גנַ ןתכאס

 באנתְנָא יארב יתקוו ןַדישַכ ׁשֹונָא רד יארְב יתקו

 יארְב יתקוו בסב יארְב יתקו : ןֵדיִׁשַב שוגָא רד וַא

 יארְב יתקוו ןתשאר האגנ יארְב יתקו * תַראסכ

 יארְב יתקו ןדירד יארְב יתקו : ןתכאדנא רוד

 : ןתפג יארְב יתקוו תוכס יארְב יתקו ' ןתכוד
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 תלהק דנקת

 ג העמאג באתכ

 יאֹרְב יתקו * תַרַפָנ יארְב יתקוו תַּבַחֹמ יארֶב יתקו ח

 וַא אר הדננכ ראכ סַפ : חלצ יארְב יתקוו גנְנ ט
 אר יתקשַמ : תסַא תעפנַמ הג רֶׁשֵכמ הכ יתמחז י

 ןַא רד את תסָא הדאד םַדֶא ינבב אדכ הכ

 רד אר זיִג רַה וא : םֶדרַכ הטחאלמ דנְׁשַכ תמחז אי
 רד אר תיִיָדָבַא זנו תסַא התכאס וכינ שתקו

 אר יראכ ןאפנא הכ ידֹוטב הדאהנ ןאשיא יאהלד
 רד אהתְנָא את אדתְבָא זַא תפָא הדרַכ אדכ הכ \

 ןאשיא יארב הכ םדימהֿפ ספ : דרֶכ דנאוַתַנ תפאי בי

 ַתאיַח רדו דננכ ידאש הכ תסינ ןיא זַא רתהב יזיִ

 אדֹכ ששבב זיו : דנשאב לושמ ייוכינב דוב גי
 ימאמת זַאו דשונבו דרוכב ימָרֶא רַה הכ תסַא

 הָגנַא רַה הכ םדימהפו : דניב ייוכינ דוכ ָתַמחַז די

 : דנאמ רהאוכ דאבָא לא רַבָא את דנכימ אדכ

 תסאכ ןאותַנ יזיִג ןַא זַאו דוזפא ןאותנ יזיִג ןֶא רבו

 : דנָפרְתְב וא וַא את דרואימ לַמֲעב ארנָא ארכו

 דש דהאוכ הָננֲאֹו תסַא הדוב םידק וַא תה הָננֲא וט

 ; דבלטימ אדכ תסא התשדג הכ אר הָננָאְו תסַא םידק
 רד הכ םדיד ןאמסָא ָךיז אר ףאצנא ןאכַמ זינֹ) זט

 אָגנַא רד הכ אר תלאדע ןאכַמו תא םלט אננֲא
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 הנקתת = תלהק

 ג  העמאנ באתכ

 זי אדכ הכ םתֿפג דוכ לד רדו : תסַא יפאצנַא יב

 הכ אריז דומנ דהאוכ ירואד אר םלאטו לדאע
 יתקו אגנָא רד למע רה יארְבו רמא רַה יאֹרְב
 דוכ לד רד םֵדָא ינב ךומא ָהְראב רַו : תסַא

 אר ןאשיא אדכ את דושימ .עקאו ןיא םתפג

 לַתָמ הכ דנמהפב ןאשיא ךוכ אתו רָיאמזאיִב
 םֵדָא ינכ .עיאקו הכ ארז : רנשאבימ םיאהב
 העקאו ךי ןאשיא ארְב תסַא םיאהב ץיאקו לתַמ

 וינ ןַא רוט ןאמַהב .דרימימ ןיא הבנאנג תסַא

 רב ןאסנאו תסא סֿפנ ָךָי המה יארְב דרימימ

 : דנתפה לטאב ּהמָה הכנוג דראדנ ירָתְרַב םיאהב

 כ המָהְו דנתסַה ךאכ וא המהו דנורימ אג ךיִב המה

 אכ אר ןאסנא חור תסיכ : דנָיאמנימ עונר ךאכב

 םיאהַב חור אי דנכימ דועצ אלאבַב הכ דנאדב

 ככ אָדָהְל : ךיאמנימ לוזנ ןימז וסב ןייאפ הכ אר
 ןיא וַא רַתְהַב יזיִנ ןאסנא יארְב הכ םֶדימהפ

 הכנוג דש רורסמ דוכ לאמעַא וא הכ תפסינ

 דרוא זאב ארוא הכ תסיכו תסַא ןימה שביצנ

 דש דהאוכ עקאו וא זַא דעַב הכ אר הֶגנָא את

 : דיאמנ הדהאשמ

 ח -

 ט -

Car שrt ₪ 



 תלהק ונקת
 ד העמאנ .באתכ

 הפאב

 הכ אר יאה םלט יִמאמְת התשנרב ןמ ספ | א

 ךניאו םדרכ הטָחאלמ דושימ הדרכ באתֿפַא ךיז

 יהדנהד יִלַפַת ןאשיא :יארֶבו ןאמולטמ יאה ךשא
 אמא דוב ןאשיא ןאגדננכ אֿפנ ףרטב רו דובנ

 ינאנדרמ ןמו : דובנ יהָדְנַהַד יֵלֵסַת ןאשיא יאֹרְב ג
 ַא .רתשיב דנדוב הדרמ ןָא וַא לבק הכ אר

 : םתפג ןירפַא דנַא הדנז לאחב את הכ ינאגדנו

 תפָא הדמאינ דוב לאהב את הכ אר יסכונ

 למצע הכנוג םתסנאד רַתָהַב ןאשיא יוד רה א
 : תסַא הדידנ דושימ הררכ באתפַא ךיז הכ אר דַב

 יאֹרְב הכ םריד אר יבאימאכ רַהְו תָנְחַמ ַמאֹמְתו ד

 ןַאו רשאבימ וא ָהיאפמַה וַא דַפַח תעאב ןאסנא

 :תסַא ןדׁשכ תמחו ךאב ִּפ רדו תלאטַב זינ

 הראהנ םַה רַב אר דוכ אה תפָד לָהאכ ָךרַמ ה
 תחאר זַא רפ ףכ ךי : דרוכימ אר ןתשיוכ תשוג ו

 תַמחַז ךאב יִפ רדו תֶקָשַמ וַא רפ ףַכ וד וַא

 : תסַא רֵתְהַב ןרישכ
 הטחאלמ ןאמסַא ךיז אר רניד תלאטב התשנרב םַפ ו
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 זנקת תלהק
 ד  העמאַג באתכ

 ה ירכפ ארואו דֵראדַנ ינאת הכ תסה יכי : םדומנ

 שמשנו יִנ אֹהֲתנֲא אר ׁשתְכְׁשמו תסינ ירדארב אי

 הָכ אב זַא דיוגימו דושימנ ריס תלוד זַא זינ

 ' םזאפ םורחמ יוכינ זַא אר דוכ ןאג הדישכ תמחז

 מ ךי זַא וד + תסַא תכס שמו תלאטב זינ ןיא
 תרגא ןאשתקשמ זַא אר ןאשיא הכנוָג דנַא רַתְהְב

 אהנַא וַא יכי דנתפיִב רגַא אריז : דשאבימ וכינ

 רַב יאו ןֵכָל דינאויֿכרַב דָהאוכ אר דוכ קיפר

 ארוא הכ רׁשאבנ ירגיד דתּפיִב ןוֶג הכ יכי ןָא

 םרג דנבאוכב זינ רֿפנ וד  רנאו : דנאזיכרב

 : דוש םרנ הנוגג רֿפנ ךי אמא רש דנהאוכ

 רַה דוא הלמה ןאשיא זַא יכי רב יפָכ רגאו

 הס ןאמפירו דומנ דנַהאוכ תמנאקמ וא אב וד

 םיִכָחְו ריקֿפ ןאונ = : דושימנ התכיסג ידוזב אל

 אר תַחיצַנ ןַתפרידפ הכ ףֵרכו ריפ האשדאפ וא

 וא וא הכ אריז :תסַא רַתְהַב דנאדימנ רגיד

 הב | הכנָאו דִיִאמ ןוריב יהאשראפב ןאדנז

 : רדרגימ ריקֿפ תסַא הד דולומ יהאשראפ

 וט האר ןאמסָא ָךיז הכ ינאגָדנז יִמאמת הכ םדיד

 רזיכרב וא יאגב הכ םווד רספ ןָא ףרטב דנורימ
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 תלהק הנקת

 ה ,ד העמאג באתכ
 הכ אר ינאפַכ ָהמַה יִנעָי םוק יִמאמְתו : דנועימ וט

 ןכיל * תסינ אהַתְנָא דש םכאה ןאשיא רַב וא
 הכ יתסהדב ' דנראדנ תַבֹנַר ואב ןאשיא באקעַא
 : תפָא ןדישַב תַמחַז ךאב יפ רַדֹו תלאטב זינ ןיא

 באב

 ראד האגנ אר דוכ יאפ יורְב אדכ ָהנאכב ןוְג = א

 ןדינארדג וא עאמתסַא ָתַהָנב ןתסנ ברקת אריז

 ןאשיא הכנוג תסַא רַתְהָב ןאקמחַא יאה ינאברק

 ןאהד אב : דננכימ הב למע הכ דננאד ימנ ב
 ךוצחב ןכפ ןתפג יארְב תלו אממ לִנעַת דוב
 ותו תפָא ןאמסָא רַד אדכ אריז דַבאתשנ אדכ

  .אריז + רשאב םַכ תנאנכס ספ יתסה ןימז רב ג

 קמהַא ןאוָאו דושימ אדיפ תקשמ ַתֵרְתַכ זַא באוכ

 רַד ייאמנ רדנ אדכ יארְב ןוָג : ןאנכס ַתְרְתַכ זַא ד

 ןאקמחַא וא וא הכ אריז אמנמ ריכאת ןַא יאפו

 :אמנ אֿפ) ידרכ רדנ הָנֲאְב ספ תסינ דונשוכ
 הדומנ רדנ הכניא וַא ייאמננ רדנ הכ תסא רַתָהָב ה

 אטכ אר תרסנ תנאהד הכ ראלגמ : ינכנ אפו ו

 "אוהס ןיא הכ וגמ התשְרַפ ךוצח רדו דזאס ראכ
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 טנקת תלהק

 ה העמאג באתכ

 ךאנבַצנ ות לוק ְבסב אדכ אר  תסַא הרש

 ז אריז : דזאפ לטאב אר תיאה תסד למע הרש

 ַתְרַתְכְו לטאבַאו אה באֹוכ תַרתַכ וא ןיא הכ

 ה םלט רנַא : םרַתב אדכ זַא ות ןכיל תסַא ןאנַבס
 אר תלאדעו ףאצנא ןדנכ רבו ןאריקפ רב אר
 אריז שאבמ שוושמ רמָא ןיא זַא יניב ירָושָכ רַר
 דנכימ הטחאלמ תסא אלאב זַא רתאלאב הכנָא
 ט ןימז תמו : תסַא ןאשיא קופ יִלְעַא תַרצַחו

 זינ אר האשדאפ הָעְרְזַמ הכלב תסַא הֹמַה יאֵרְב
 א דראד תסוד אר הרקנ הכנַא : דנכימ תמדכ

 תסוד אר ירָגנאות הכרהו * רוש ימַנ ריס הרקנ

 תלאטב זינ ןיא * דש .ימָנ ריס לכד זַא דראד

 דאיִז שנאגְדנרוכ דָוש הדאיִז תמענ ןוג : תסַא

 וַא ריג תסָא תעֿפנמ הָג שכלאמ תַהְגבְו רנושימ

 הלמע בכ : דניבימ דוכ םשְנב ארנָא .הכנָא
 אמא דרוכב דאיִז האוכו םכ האוכ תסַא ןיריש

 :דבאוכב הכ דַראדנימנ ארוא דנמ תלוד ָךֹרמ יריס

 ינעי םדיד באתפַא ךיז ארנַא הכ דוב תַכַכ ייאלב
 האגנ דוכ ָךֵרֹצ :יארב ארנָא שָבחאצ הכ יתלֹוד
 יי עיאצ דב ָהַתְראח וא תלֹוד ןָאו : דוב התשאד
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 תלהק םקת
 ה העמאנ באתכ

 : תשאדנ דוכ ָתפַד רד יִזיִנ אמַא דרָא ירספו רש

 הנהַרְב ןאנגמה דַמָא ןוריב שרדאמ םֶחַר זַא הכנאנג וט

 תקשמ ואו תשנרב רַהאוכ דמָא הכ יתלאחב

 : דַרָבְב דוכ תסרַב הכ תפאי רהאוכנ יזיִג דוב

 הכנאנג תַהְג רה זַא הכ תסַא תב יאלב זינ ןיאו

 רהאוכ תעפנמ הָנ ארואו תפר דהאוכ ןינָגמַה דַמָא

 : תפא הדישכ תמחז דאב יִפ רד הכניא זַא דוב

 אבו דרוכימ יכיראת רד אר דוכ םאיִא ימאמתו יי

 הָגנָא ךניא : דושימ ןוזחמ ראיפב םשַכו יראמיב הי

 הכ תסַא ןיא דשאבימ וכינו בוכ הכ םדיד ןמ

 ארנָא ארכ הכ דוכ ךמע ָםאיִא ימאמת רד ןאסנָא

 יתקשמ יִמאמִת זַאו דשונבו דרוכב רשכבימ ואב

 אריז דֵרֵבְּב עתַמַת ייוכינְב דשָביִמ ןאמסָא ריז הכ

 ארכ הכ ינאסנַא רה זינו : תסַא ןימה שביצנ הכ טי

 אטע תק ארואו רַשכַבְב ואְב לאומַאו תלוד

 רַב אר דוכ ָביצנו דרוכב ןַא זַא הכ דיאמרֿפ

 ששכב ןיא דש רורסמ דוכ תַנחמ וַא התשאד

 ראיפב אר דוכ רמע יאה זור אריז : תפא ארדב כ

 שלד יךאש זַא ארוא אדכ הבנונ דַרוָא ימַנ דאיב
 : תסַא הדומרפ תבאנַא
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 אסקת תלהק
 ו העמאג באתכ

 ו באב
 א רַב ןַאו םדיד באתפָא ָךיז הכ תסַה יתביצמ

 כ תלוד ואָב אדֹכ הכ יסַכ : תפא ןיגנפ ןאמדרמ

 וזרָא שַנאָג הָגרַה הכ ידַחְב דַהַד תעו לאומַא

 תווק ארוא אדכ אמַא דַשאבנ יקאב שָיארַב דנכ

 יבירג ָךרָמ הכלב רָרוכב ןָא זַא הכ דשאב הדאדנ

 : תסַא תב ָתביצמו תְלאטב זינ ןיא * דרובב ןָא זַא
 ראיפב יאה לאסו  דַרְָאיִב רכפ דַצ יסַכ רגַא

 ראיסב שיאה לאס םאיא הכ ירוטב דיאמנ ינאגדנז
 שיארבו דושנ ריס ייוכינ זַא שנאג אמָא דשאב

 וַא הדש טקס הכ םיוגימ דננכנ אפ רַב יִהְזאַנְג

 דַמא תלאטבב ןיא הכ ארז : תסַא רתהב וא

 : דש יֿפֹפַמ תמלט רד וא םאנו תפר יכיראתבו

 ה ןאוָא רתשיב ןיא * תסנאדנו דידנ זינ אר באתֿפָאו

 ןאדנג וד הכלב לאס ראזַה רַנָאו : דראד ימארָא

 המָח איִא ' דניבנ אר וכינו דנכ תסי ןָא

 יארְב ןאסנא תקשמ ימאמת |: דנורימנ אָגְבָיְב

 : דָוש ימָנ ריס וא ןאָג אָדָהְעִמו דשאבימ שנאהד

 ה יִרָתרַב הָג קמחַא א אר םיכח דרמ הכ אריז

 שיפ רוט הָנ דנאדימ הכ יריסֿפ יארְבֹו ' תסַא
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 תלהק בסקת
 אי

 ז,ו העמאנ באתכ

 ָתיִאֹור : תסַא הדיאֿפ הָג דִיאמַנ ךולס ןאגדנז ט

- 

 בל

 א

 תלאטב זינ ןיא * תסַא רַתהְּב סֿפנ תוהש וַא םשֶנ
 : תסַא ןֵדיִׁשַכ תמחז ראב יפ רַדו

 םידק ןאמז וַא דוכ ָםסָאְב תסַא הדוב הָנֹרַה

 וא הכ תפא הרש התסנאדו תסַא הרש יִמסֹמ

 תסַא רַת אנאות ןָא זַא הכיסכ ןַאבו תסַא םַרֲא

 ראיסב יאה זיִג הכנוג : דומנ דנאֹוַתנ העזאנמ

 אר ןאסנא ספ דִיאוֿפַאמ אר תלאטב הכ תסַה

 הָנ דנאדב הכ תסיכ ארז : תסַא תַליִצֿפ הָנ

 תדמ רד תסַא וכינ ןאסנא ינאגדנז יארְב זיִנ

 היאפ לֶּתֶמ אר אהנָא הכ יו לטאב ָתאיַח אא

 רעב הָננֲא וַא אר ןאסנא הכ תסיכו דיאמנימ ףרצ

 : דזאפ רָבכֹמ רש דהאוכ עקאו באתֿפָא ךיז וא זַא

 | אש
 רו תסַא רַתהב רַמעמ ןנור זַא ימאנ ךינ

 םתאמ הנאכב ןַתֹפַה : תדאלו ןור זַא תאמַמ
 הכ אריז תסַא רתהב תפאיצ ָהְנאכב ןַתֹּפַר זַא

.. 

 רד ארניא ןאגדנזו תסַא ןאמדרמ ָהָמַה תְרכָא ןיא
 אריז תפָא רַתהב הדנכ וַא ןזח : דנָהְניִמ דוכ לד ג

 לד | : דושימ חאלצא לד תרוצ יניגמנ וא הב ד
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 גסקת תלהק
2 

 ז העמאנ באתכ

 רד ןאקמחַא לדו תסַא םַתאֹמ ַהָנאֹמ רד ןאמיכה

 ה רַתהב ןאמיכה באתַע ןדינש : ינאמדאש הנאכ

 ו הרנכ) אריז 4 ןאקמחַא דורס ןדינש וא תֹסַא

 ' תפָא גיד ךיז רד אה ראפ יארצ לֵתַמ ןאקמחַא

 ז ָךרַמ םלט הכ יתסרדב : תסַא תלאטב וינ ןיאו

 דפאפ אר לד הושלו דנאדרגמ להאג אר םיכח

 ה * תפַא רתהב שיאדתְבָא זַא רמַא יאהתנַא : דזאסימ

 מ דוכ לד רד :רַת וכינ רורגמ לד זא םילה לדו

 ןאקמחא ָהְניִפ רד םשכ אריז ושמ ךאנמשכ ידוזב

 ו ןיא זַא םידק יאה זור ארְנ וגמ : דושימ רקַתסֹמ

 יור וַא ץוצכ ןיא רַד הכ אריז דוב רַתהב ןאמז

 א וכינ תארימ לתָמ תמכח : ינכ ימַנ לאוס תמכח

 :רַת וכינ באתפַא ןאגדנניב תַהגב הכלב תסַא

 בי תסַא יאֵגְלַמ הרקנו תסא יאָנְלַמ תמכח הכ אריז

 תמכח הכ תסַא ןיא תפרעמ | תליצפ אֹמַא

 גי אר אדכ לאמעא : רֵׁשֹכֵביִמ ינדנז אר שנאבחאצ

 הכ אר הָגנֲא דנאוַהב הכ תסיכ אריז אמנ הטחלמ

 די ור רד :דיאמנ תסאר תסא התכאס נכ וא

 תואקש זור רו שאב ןאמדאש ידנמ תדאעס

 רארק ןַא אא הב ארניא אדכ אריז אמנ למָאַת
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 תלהק דסקת

 ז העמאג באתכ

 וא וַא רעב הכ אר זיִנ גיה ןאסנא הכ דאד

 המה ןיא : דרכ דנאוַתנ תפאי רד רש רהאוכ וט

 לדאע ךרמ * םדיד דוכ תלאטב יאה זור רד אר
 רירש ךרמו * דושימ ךאלה שתלארע רד הכ תסַה

 ספ : דראד וארד ךמע שתרארש רד הכ תפָה וט

 הדאיז אר דוכו שאבמ לדאע טארפא הב םַתֿפג

 : ינכ ךאלה אר ןתשיוכ אדאבמ ראדנַפמ םיכָח
 אדאבמ ןשמ קַמחַאו שאבמ רירש טארֿפַא הבו ז

 ןיאַב הכ תסַא וכינ :ירימב תלנַא וַא שיפ חי

 יראדנ רב אר דוכ תסד זינ ןָא וַאו יוש ךסמַתמ

 ןוריב וד רַה ןיא זַא דַסרַהב אדכ וא הכרה אריז

 ייאנאות אר םיכה ךרַמ תמכח | +: דַמָא דַהאֹוכ טי

 רהש ךי רד הכ םכאח הד וַא רתשיב רשכבימ

 הכ תסינ אינה רד ילדאע ךרַמ ארז : דנשאב כ
 ינאנכס המהב זינו : דיאמננ אטכ גיהו דורו ייוכינ אב

 הדנב אדאבמ הנמ אר דוכ לד רוש התפג הכ

 תלד אריז : ונְׁשַב דנכימ תנעל ארת הכ אר דוכ כב

 אר ןארניד אה ראב ראיסב זנ ות הכ דנאדימ

 | : יהדומנ תנעל

 תמכחב םַתֿפנװ םֶדומזָא תמכח אב אר המה ןיא גב
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 הסקת תלהק

 ה ,ז העמאָנ באתכ

 ד הֶגנָא + דוב רוד ןמ וַא ןַא אמא תכאדרפ םהאוכ

 ארנָא הכ תסיכ םַפ תפא קימע ראיסבו רוד תפַה

 הכ אר דוכ לד התשנ רב ספ : דיאמנ תפאי רד

 לושמ לקעו תמכח בלטו תחבו תֿפרעמ רב
 תסַא תקאמַח תַכארַש הכ םנאדב את םתכאפ

 וכ הכ ינו הכ םתפאי רדו : תסַא יגנאויד תקאמחו

 דנמכ שיאה תפדו תפא אה הלתו אה םאד שלד

 הכרה ' תפָא תומ וא רַת ךלַת יג רשאבימ אה

 אמא רש דהאוכ ראגתסר י) זַא תסָא אדכ לובקמ

 זמ העמאג | : דידרנ דהאוכ יו ְךאתפרִג ראכ אטכ

 םדרכ הלבאקמ ןָא אב ארניא ןוָג דניא הכ ריוגימ

 חכ הכ : םתפאי רד ארניא םבאי רד אר הניתנ את

 * םתפאינו דנכימ וגתסג ארנַא לאחב את ןמ ןאָג
 אהנָא עימְג וא אמא םתפאי ראזה זַא דרמ ד

 טכ הכ םתפאי רד טקפ ארניא אנאמה : םתפאינ ינז

 ןאשיא אמא | דירפָא תסאר אר ימְרֲא אד

 : דנדיבלט ראיסב תאערַתכמ

 ח כאב

 א הכ תסיכו רשאב םיכה ךרמ לֶּתַמ הכ תסיכ
 אר ןאסנא יור תמכח ' דמהֿפב אר רמא ךיספת
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 תלהק וסקת
2 

 ה העמאנ באתכ
 ןמ : דושימ לידבַת וא ָהֶרהְנ יתֹכסו דזאסימ ןשוה ב

 ארניאו ראד האגנ אר האשדאפ םכח םיוגימ ארת

 ךוצח וא את ןכמ באתש :אדכ ךנגוס ָךֶבָסב ג

 הָנֹרַה וא הכ אריז אמנמ םזנ דַב ךמָא רדו יור יו

 האשדאפ ןֿפפ הכייאְג : דַרוָאימ לַמעֶב דַהאוכימ ד

 : ינכימ הג ריוגב ואָב הכ תסיכו תסַה תווק תפָא
 אר דַב ְךמָא ץה דראד האננ ארֶמכה הכרה ה

 אר ןונאקו תקו םיכח ךרמ לדו * דיר .דחאובנ

 ינונאקו יתקו בלטמ רה יארְב הכ אריז : דנאדימ ו
 : תפָא ןיגנפ יִו רב ןאסנא תרארש הכנוָג תסַא
 דנאדימנ וא רש דהאוכ עקאו הכ אר הֶננַא אריז ז

 : רש דהאוכ הנוגנ הכ דהד רַבַכ ארוא הכ תסיכו

 את רשאב התשאר טלסת חור רב הכ תסינ יסכ ה

 טלפת תֹומ ןור רב יסכֹו רראד האגנ אר דוכ תור
 שבחאצ תַרארָשו תסינ יִצַכְרמ גננ תקנו רדו דראדנ

 דוכ לדו םדיד אר המָה ןיא : דחְדימנ תאָננ אר ט

 רש הדרכ באתפַא ךיז הכ ילמע רַה רב אר

 ָתַהְנב ןאסנא רב ןאסנא הכ יתקו * םתכאס לוגשמ

 ןארירש הכ םדיד ןינְנמַהו : דנכימ ינארמכה שרר י

 רדו דנתפר פדקמ ןאכמ וַאו דנדמָאו ' רנרש ןפד
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 תלהק
 אש

 ה העמאנ באתכ

 ' דנרש שומארפ דנדומנ למע ןינָג ןַא רד הכ ירהש
 דב למע רב יותפ הכנוג : תפָא תלאטב זינ ןיא

 םֶדָא יֵנְב לה תַהְג ןיא וַא * דשימנ ארנמ ידוזב

 : דושימ םזאג יראדרכדב יארב ןאשיא ןורדנַא רד

 דזרו תרארש הבתרמ דצ ראכ האנג הָג רנַא

 ינאנא יארב םנאדימ אֹדָהעמ דנכ וארד ךמעו

 דנשאב ףאכ יו ךוצהבו דנפרַתב אדכ וַא הכ

 רירש יארב אמא |: דוב דהאוכ ידנמתראעס

 זארד רמע היאס לּתָמו דוב דַהאֹובַנ ידנמתדאעס

 יתלאטב : רַפרַתימַנ ארכ זַא הכנוג דרַכ דהאוכנ

 ןאלדאע ינעי דושימ הדרכ ןימז יור רַב הכ תפה

 עקאו ןארירש למע לתַמ ןאשיא רַב הכ דנתפה

 זפקת

 אי

- 3 

 ג -

- 
- 

 למע לִּתָמ ןאשיא רַב הכ דננארירשו  דָושימ
 תַלאטַב זינ ןיא הכ םַתֿפֹנ ספ דושימ עקאו ןאלָדאע

 הכ אריז םַדֹרַכ חדַמ אר ינאמדאש האגנַא : תסא

 תסינ ןיא זַא רתהב יזיִג ןאמסָא ךיז ןאסנא יארב

 ימאמת רד ןיאו דיאמנ ידאשו דשונבו דרוכב הכ

 דַהד וב באתפֶא ריז רד ארכ הכ שרמע םאיִא

 : דנאמ יקאב וא אב ׁשתַנְהַמ רד

 אר תמכה את םדאהנ ןָא רב אר דוכ לד הכנוג
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 תלהק הסקת
 אי

- - 

 ט |, העמאנ באתכ

 הדרכ ןימז יור רב הכ אר ילגש אתו םַמהַּפְב

 אר באוכ זורו בש הכ דנתסה הבנוג) םניבב דוש

 תענצ יִמאֹמְת האגנָא : (דנניבימנ דוב ןאמשְנב

 ךיז הכ אר יראכ ןאסנא הכ םדיד אר אדכ

 דיאמנ ךרד דנאומימנ דׁשימ הדרכ באתפא

 רַת הדאו ןַא פסְנַת יארְּב ןאסנא | דנְנרַהו

 דיאמנמ ךרד רַתֹמַכ ארנַא דיאמנ ןיחפת

 יהב... ןאמנ -..זינ -,םיכה .,ההמ הנ - הנאו

 : דומנ רהאוכנ ךרד ארנָא אמא דנאדימ ארנָא

 טאב

 דופ לד רד אר בָלאטַמ ןיא ַעימְָנ הכ אריז
 ןאלראע הכ םדומנ רג אר המה ןיאו םַדאהנ
 ' תסַא ארפ תפר רַד ןאשיא לאמעַאו ןאמיכחו

 ' דמהפימנ ארנַא ןאסנא תרפנ האוכו תבחמ האוכ

 יארְב זיִנ המה : תפא ןאשיא יור שיפ זיִג המה

 ןארירשו ןאלדאָע יארב ' תסַא יואסמ םכ המַה

 ' ןאסננו ןארַהאטו ןאבוכ יארב ' תפה העקאו ךִי

 דנכימנ חבד הכנָא יארבו דנכימ חבד הכנָא יארְב

 ןאנגמה דננאכינ הכנאנג ' תסַא יכי העקאו

 וא הכנָאו דרוכימ םסק הכנָאו דננאראכהאנג
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 טסקת תלהק
 מ העמאג באתכ

 : ימאמְת רַד :דנַא יואפמ דַפרַתמ ןדרוכ םסק

 המה וַא דָושימ הדרַכ באתֿפָא ךיז הכ ילאמעַא

 דושימ המַה רַב העקאו ךי הכ תפָא ןיא רַת דב

 ימאדאמו תַא רפ תַראֹרַׁש וַא םַדָא ינָּב לד הכניאו

 תסַא ןאשיא לד רד יגנאויד דנַתֹסַה הדנז הכ

 יארְב אריז : דנדנעֿפימ ןאגדרמב ןאוַא רעב

 תפסה דימא. דנדנויַפמ ןאגדנז ימאמת אב הכנַא

 :תסַא רַתהב הדרמ ְךׁש וא הדנז גס הכנוג

 ה אמָא דנרימב דָיאב הכ דננאדימ ןאגדנז הכ ורנאז

 תרגא רגיד ןאשיא ירבו דננאדימנ ןיה ןאגדרמ

 םה |: דושימ שומארפ ןאשיא ךכד הכנוג תסינ

 הרש דובאנ לאח ןאשיא ָךַפַהו תרפנ םַהו תַבָחַמ

 הָננֲא רַה זַא ןאשיא יאֹרְב דֵַבֲאַב את רנידו תסַא

 :דוב דַהאֹוכנ יביצנ דושימ הדרכ באתפַא ָךיז

 דוכ בךארשו רוכב ידאשב אר דוכ ןאנ התפר ספ

 לבק ארת לאמעַא ארכ הכנוג שןנב ילד שוכב אר

 השימָה ות סאבל : תפָא הדומרפ לובק ןיא זַא
 מ ָעימְג : דושנ םכ ןנור ות ךס רבו דשאב דיֿפס

 ריז רד אדת וא הכ אר דוכ לטאב ךמע יאה זור
 עימנ רד יראדימ תסוד הכ נז אב רַהדב באתֿפָא
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 מ העמאנ באתכ

 א הכ אריז * ןארדגב שוכ דוכ תלאמב יאה זור
 ביצנ ישָכימ באתֿפָא ךיז הכ יתמחז וַאו דוכ תאיח

 ןדומנ למע ָתַהנב תַתסד הָנרַה : תסַא ןימַה ות

 וא למעב דוֿכ יִאנאות אב אר ןאמַה דַבאיִב

 ראכ הנ יורימ ןָאב הכ תאומַא םלאע רד הכנוג
 םֵתְׁשַנרְב : תסַא תמכח הנו םֶלע הנו ריברַת הנו

 ןאור זית יארְב תקבאסמ הכ םדיד באתֿפָא ךיזו

 תלודו ןאמיכה יארב זינ ןאנו ןאעאנש אְרְב גנגו
 הכ אריז תסינ ןאמלאע יארְב תמענו ןאמיהֿפ יארב

 : דושימ עקאו יקאּפַתֶאַו יתקו ןאשיא ץיִמְג יארב

 סַפ דנאדימנ אר דוכ תו זינ ןאסנא הכנוגו
 ראתֿפְרו תכס ות רד הכ ינאיהאמ לֵתָמ

 ןאנָגמַה דנושימ התפרג םאד רד הכ ינאכשננגו

 רב ןַא האגרה דעאסמ אנ תְקְוַב םרָא ינַב

 זנו: + דנדרגימ ראתפרג דַתֿפִב ןאהנאנ ןאשיא
 דזנ ןַאו םדיד באתפַא ךיז רד אר תַמכח ןיא

 = הד ןאררמ הכ דוב ךוכ ירהש : דוב םיטע ןמ
 רב גרוב יהאשדאפו רנדוב רדע לא לילק ןָא
 םיטע יאה רגנפו דומנ הרצאחמ ארנַא הדמָא ןַא

 םיִכַח ךיקפ ידרמ רהַׁש ןָא רו + דרכ אפ רב
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 אעקת תלהק

 י,ט העמאנ באתכ

 דינאהר דוכ תמכחב אר רהש הכ דש תפאי

 : דרָואיִנ דאיב אר ריקפ ךרמ ןַא יסֵב אמא

 זמ תסַא רתהב תעאנגש וַא תמכח םתפג ןמ האגנַא

 דנדרמש ראוכ אר ריקפ ןיא תמכח דנג רַה

 זי הכ ןאמיבַה | ןאננפ | : דנרינשנ אר  שנאנכסו

 רד הכ ימכאח ךאירפ וַא דש התפג ימארַאב

 : דדרנימ עומסמ הדאיז דשאב ןאקמחַא ןאימ

 ה ךי אמא תסַא רתהב גנג הָתְלסַא וא תַמכח

 : דומנ דנאות רפאפ אר ראיסב ייוכינ ךאכ אמכ

 ג אב

 א דסאפו ןפעתמ אר ראטע ןנור הדרמ יאה סנמ

 ןיגנס תזעו תמכח זַא יתקאמַח ךדנַאו דנזאסימ

 ב ליאמ שתסאר ףרטב םיכַה ָךרַמ לד : תסַא רַת

 ג קמחַא וג זינו :שפנ ףרטב קמהא לדו תסַא

 דיוגימ סכ רהבו רוׁשימ ןיקאנ שלקע דורימ הארב

 ד ות רַב האשדאפ ָתְׁשַכ רַנַא : םַתֹסַה קַמחַא הכ

 הכ אריז אמנמ ךרת אר דוכ ןאכמ דש התכיננַא

 ה תסה ידב : דנאשנימ אר םיטע יאיאטכ םילפת

 ָבנאָג וא הכ וה לתָמ םַא הדיד באתֿפַא ךיז הכ

 ו דנלב יאה ןאכמ רב תלאהג : דש רֶדאצ ןאטלס
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 תלהק בעקת
 אי

 י  העמאנ באתכ

 ןאכמ רד ןאדנמ תַלְודו דושימ התשארפַא רב
 םדיד ןאבסַא רב אר ןאמאלנ : דננישנימ לֿפסַא ז |

 הכנָא : ןאור ןימז רב ןאמאלג לִתָמ אר ןארימַאו ה
 אר ראויד הכנַאו דתפאימ ןָא רד דנכימ האג

 אר אהגנפ הכנַא : דונימ ארו ראמ רפאבשימ ט

 ןאתכרד הכנָאו דושימ הורנמ אהנַא זַא דנַכימ .

 רנַא : דתפאימ רטכ רד אהנָא וַא דרבימ אר י

 ַתווק דַיאב דננכנ זית אר שמדו דשאב דנכ ןַהָא

 יבאימאכ תהְגב תמכח אמָא דרוא ראכב הדאיז

 דננכ ןוספא הכנַא זַא שיפ ראמ רגַא : תסַא דיפמ אי

 ןאנכנס : דראד הדיאפ הָג רג ןוספַא ספ דזנב בי

 קמחַא יאה בל אמא תסַא ׁשֿכַב ןייַֿפ םיִכַח ןאהד

 שנאהד ןאנפפ יאדתְבֲא :דעלבימ אר ׁשדוֿכ ג

 יזומ יגנאויד שראתפג יאהתנֲאֹו תסַא תקאמח

 אמא דיוגימ ראיסב ןאנכס קַמחַא : דשאבימ די

 דנאדימנ רש דהאוכ עקאו הכ אר הָננֲא ןאפנא

 עקאו יו זא דעב הָננֲא זא ארוא הכ תסיכו

 ןאשיא ןאקמחַא תנחמ : דזאס רבכמ דש דחאוכ וט

 רהשב הנוגג דננאדימנ הכנונ דזאסימ התסַכ אר

 הכ יתקו ןימז יִא ות רב יאו : תפר דיאב זט
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 עקת = תלהק

 אי, י העמאנ באתכ

 ןאהאגחבצ תנארורו תסַא לפט ות ָהאשדאפ
 זי הב ימאננַה ןימז יִא ות לאחב אשוכ : דנרוכימ

 שתקַו רד תַנאֹרֹוהַפו תסַא אבגנ ספ ות האשדאפ

 ה זַא :יתסמ יארְב הנו דנרוכימ תַקַת יארְב

 אה תָֹד יתסס זַאו דושימ בארֿכ קס ילחאב
 טי בַעְלו והל ַתַהְנב םַכ = : דהדימ ספ בָא הנאכ
 אֹמַא דזאסימ ןאמדאש אר ינאגדנז בארשו דננכימ

 כ אר האשדאפ : דנכימ איַהֹמ אר זיִג המה הרקנ

 רד אר דנָמ תלודו ןכמ ןירפנ זינ דוב ךכפ רד

 גרמ הכ אריז אמנמ תנעל שיוכ האגבאוכ קאטא

 אר :דמָא ראדלאבו דרב דהאוכ ארת ןאוָא אה
 : תכאס דהאוב עיאש

 אי באב

 א הכ אריז זאדניִב אהבא יורב אר דוכ ןאנ

 : תפאי יהאוכ ארנָא ראיסב יאה זור וא רעב

 כ אריז ׁשֹכַבְב רֿפנ תשהב הכלב רַפנ תֿפַהב יביצנ

 : דש דַחאוכ עקאו ןימז רב אב הָג ינאדימנ הכ
 ג ןימז רַב ארנַא דוש ןאראב וַא רפ אה רבָא רגַא

 לאמש יוסב אי בוֹנג יוסב תכרד דנַאו דנאראבימ

 תסַא הדאתפא תכְרַד הכ אג ןאמַה רַד דַתַפיִב
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 תלהק רעקת
 אי

 ה

 ה

- 

= | 

 ט

2; 

 אי העמאנ באתכ

 דהאוכנ דנכימ האגנ דאבְב הכנַא : דָנאמ דַהאֹוכ

 דהאוכנ דָיאמְנ רטנ אה רבַא הב הכנָאו תשָכ

 תסיִג דאב האר הכ ינאדימנ ות הכנאנג : דיורד

 התסַב הלמאח ןז ָםחַר רד אה ןאוכתסא הנונָג אי

 תפָא לכ ענאצ הכ אר ארכ למע ןיִנְגמַה רושימ

 ראכב אר דוכ בכת ןאדאדמאב |: ימהֿפימנ

 ות אריז ראדמ זאב אר דוכ תסד ןאהאגמאשו

 באימאכ ןָא אי ןיא אהנַא זַא ךי םאדכ ינאדימנ

 דהאוכ וכינ םַה לתמ אהנָא יוד רַה אי רש דַהאּוכ

 באתפַא ןָדידו תפא ןיריש יאנש]ר התַבְלַא : תשג

 יאה לאפ ןאפנא דננרַה : תסַא וכינ ןאמשנ יאֹרְב
 ןאמדאש אהנַא המה רַדֹו דיאמנ תסיז ראיסב

 דרוא דאיב אר יכיראת יאה זור דָיאב ןכיל רשאב

 דושימ עקאו הָנֹרַה ספ דוב דהאוכ ראיסב הכנוג

 : תפא תלאטב

 רדְו שאב ןאמדאש דוכ באבש תקו רד ןאוג יא

 האר רדו דזאפ שוב ארת תלד תינאוג יאה זור

 אמנ ךולס תנאמשְנ תיאור קפו רבו תבלק יאה

 אלת אדכ המה ןיא בבסב הכ ןאדב ןכל
 דופ לד וַא אר םג ספ : דֶרָא דהאוכ המכאחמב
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 העקת תלהק

 בי, אי העמאנ באתכ

 אריז אמנ רוד שיוכ דג זא אר ידבו ןכ ןוריב

 : תסַא לטאב באבשו ינאונ הכ

 םי\ באב

 א תִינאונ יאה ור רד אר דוכ ָהְדננרֿפַא ספ

 דַכְרב אֹלַב יאה ור הכנָא וא לבק רוָא דאיב

 ישוב אהניא וא ארמ יוגב הכ דסרבב אה לאסו

 ב האמו רֹונו באתפַא הכנָא וא לבק +: תסינ
 ןאראב זַא דעַב אה רבָאו דש ךיראת ןאגראתסו

 דנזרלב הנאכ ןאטפאחמ הכ יור רד : דדרנרב

 סאתסדו דניאמנ םכ אר ןתשיוכ תווק ןאבחאצו

 הכ ינאנָאו דנַתסיא זאב דנַא םכ הכנוג .ןאגדננכ

 אה רדו :דנַש ךיראת דנרננימ אה הרְננַפ זַא

 זַאו דֵדֹרַנ תסַפ באיִמא ןאוַאו דָוש התפַב הגב רד

 : דנוש לילד ןאינגמ עימנו רזיכרב ךשגנג יאדצ

 ה דשאכ האר רד אה ףוכו דנסרַתב ידנלב רַה א

 ןיגנפ ךאב יכלו דוא הפוכש םאדאב תברדו

 הנאכב ןאסנא הכנוג * דרוש הדירב אהַתְׁשאַנ דשאב

 ׁשררַג הָנֹוכ רד ןארג הָחֹונו דורימ דוכ ינאדואג

 והתכיסג הרקנ לותֿפמ הכנָא וַא לבק + דננכימ
 המשְג רזנ ובפו דֶדרִג התסַכְׁש אלט ָהָסאכו דוש
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 פוט
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 תלהק ועקת

 בי  העמאג באתכ

 ךאכו : רדרג רֶסַבְממ האג רב ךרֶו דוש דֶרוכ ז

 הכ ארכ ךזנ חורו * דוב הכ ירוטב דַדרנרב ןימזב

 ליטאבַא לטאב : דניאמנ עונה דוב הדיִשֹכַב ארנָא ה
 : תסַא תלאטב זיִג המה דַוגימ הַעמאָנ

 תֿפרעמ םַה זאב דוב םיכח הָעָמאָג הכנוג רגידו ט

 יפְר רֹוּג הדומנ רכפַתו ראדימ םיִלעַת םוקב אר
 העמאג : רומנ פילָאַת ראיסב יאה לַתַמו דרכימ י

 דֹנכ אדיִֿפ אר לובקמ ןאנֿכ את דומנ ןחַפַה

 בותכמ תמאקתסא הב הכ אר יתסאר תאמו

 ינארואג יאה ךכ לֶּתָמ ןאמיכַח ןאנכס : רֵׁשאֹב א

 יאה ךימ דנַנאמ תַעאמג באברא תאמלכו תסא

 הדאד ןאבש ךַי וא הכי רשאבימ הרש םכחמ

 ' ריגב דנפ ןמ ָךַסּפ יִא אהניא רַב הואלעו : דש בי
 ָהעְלאטפו דָראדַנ אהתְנָא ראיפב יאה באתכ ןַתבאס

 אר רמא םאמת ָםתַכ סַפ : תסא ןרב בעת דאיז גי

 האגנ ארוא ָךמאוַאו * םרַתְב ארכ א * םיונשְב

 : תסַא ןיא ןאסנא ףילכַת ִמאֹמְת הכנוג ראד
 האוכ יפכמ ראכ רה אב אר למע רה ארב אריז די

 המכאחמב רשאב דב האוכו וכינ

 : דרוא .רהאוכ
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